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ส�วนท่ี 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ของ 

 

 

เทศบาลเมืองแม�โจ& 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม� 



รวม           -             บาท

รวม    255,000.-    บาท

              บัดน้ีถึงเวลาท่ีผู�บริหารของเทศบาลเมืองแม#โจ� จะได�เสนอร#างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#าย ประจําป/ 2557 ต#อสภา

เทศบาลเมืองแม#โจ�อีกคร้ังหน่ึงฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผู�บริหารเทศบาลเมืองแม#โจ� จึงขอเรียนให�ท#านประธานสภาและสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท#านได�ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในป/งบประมาณ พ.ศ.2557 

ดังต#อไปน้ี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ#ายท่ัวไป

1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น   81,726,688.49   บาท

1.1.2 เงินสะสม   61,369,501.09  บาท

ในป/งบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556   เทศบาลเมืองแม#โจ�มีสถานะการเงิน ดังน้ี

2. การบริหารงบประมาณ ในป�งบประมาณ 2555 ณ 30 กันยายน 2555

(1) รายรับจริง  105,177,192.77  บาท ประกอบด�วย

 - 2 -

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ#าย ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2557

ท#านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลเมืองแม#โจ�

1.1.4 รายการกันเงินไว�แบบก#อหน้ีผูกพันและยังไม#ได�เบิกจ#าย จํานวน          -        โครงการ

1.1.5 รายการท่ีได�กันเงินไว�โดยยังไม#ได�ก#อหน้ีผูกพัน   จํานวน      3      โครงการ

หมวดภาษีอากร       8,611,959.65   บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  13,208,181.67  บาท

1.1.6 เงินกู�คงค�าง  69,116,521.80  บาท

หมวดค#าธรรมเนียม ค#าปรับ และใบอนุญาต       2,699,245.70   บาท

หมวดรายได�จากทรัพยFสิน          496,100.93   บาท

หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชยF

  -   บาท

หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด       1,135,669.76   บาท

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     21,518,304.00   บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงคF                 17,209,530         บาท

หมวดรายได�จากทุน   -   บาท

หมวดภาษีจัดสรร   70,715,912.73   บาท

(3) รายจ#ายจริง  จํานวน   95,275,029.30  บาท ประกอบด�วย

งบกลาง    14,570,376.03   บาท

งบดําเนินงาน     46,365,006.73   บาท

งบบุคลากร    19,255,712.69   บาท

งบลงทุน     10,307,910.00   บาท



เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555          923,280.49   บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

ทรัพยFจํานํา                                                   75,745,500.00   บาท

กู�เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ                             63,392,460.09   บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                                              -               บาท

กําไรสุทธิ                                                          4,919,554.53  บาท

ป/งบประมาณ พ.ศ.2555  มีรายรับจริง  9,514,372.68  บาท   รายจ#ายจริง  4,594,818.15   บาท

งบรายจ#ายอื่น   -   บาท
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 (4) รายจ#ายท่ีจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงคF  17,209,530    บาท

  (5) มีการจ#ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี  จํานวน    820,260   บาท

งบเงินอุดหนุน      4,776,023.85   บาท
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      2.1 รายรับ

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป� พ.ศ. 2555 ป� พ.ศ. 2556 ป� พ.ศ. 2557

รายได�จัดเก็บ

        หมวดภาษีอากร 8,611,959.65         7,050,000.00         8,650,000.00          

        หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต 2,699,245.70         2,757,500.00        2,157,500.00         

        หมวดรายได)จากทรัพย-สิน 496,100.93            110,000.00            110,000.00             

        หมวดรายได)เบ็ดเตล็ด 1,135,669.76         110,000.00            110,000.00             

รวมรายได�จัดเก็บ 12,942,976.04     10,027,500.00      11,027,500.00      

รายได�ที่รัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค-กรปกครองส.วนท�องถิ่น

        หมวดภาษีจัดสรร 70,715,912.73     70,972,500.00      69,972,500.00       

รวมรายได�ที่รัฐบาลจัดสรร 70,715,912.73    70,972,500.00     69,972,500.00      

รายได�รัฐบาลอุดหนุนให�องค-กรปกครองส.วนท�องถ่ิน

        หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,518,304.00       24,000,000.00       24,000,000.00        

รวมรายได)ที่รัฐบาลอุดหนุนให)องค-กรปกครองส�วนท)องถิ่น 21,518,304.00       24,000,000.00       24,000,000.00        

รวมรายได�ที่รัฐบาลอุดหนุน 21,518,304.00      24,000,000.00      24,000,000.00       

รวมรายรับท้ังหมด 105,177,192.77  105,000,000.00    105,000,000.00     

คําแถลงงบประมาณ

เทศบาลเมืองแม.โจ�

ประจําป�งบประมาณ 2557
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     2.2 รายจ�าย

รายจ�าย รายจ�ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ป� พ.ศ. 2555 ป� พ.ศ. 2556 ป� พ.ศ. 2557

งบเงินอุดหนุน 4,776,023.85            4,411,400.00             6,376,200.00             

งบบุคลากร 19,255,712.69           25,028,300.00           25,011,180.00           

งบลงทุน 10,307,910.00           10,319,600.00            10,980,200.00           

งบกลาง 14,570,376.03          28,000,360.00           23,643,610.00           

งบดําเนินการ 46,365,006.73           37,240,340.00           38,988,810.00          

งบรายจ ายอื่น -                              -                              -                             

รวมรายจ�ายจากงบประมาณ 95,275,029.30          105,000,000.00          105,000,000.00         

รวม 95,275,029.30     105,000,000.00    105,000,000.00    

หมายเหตุ : รายจ ายจริงป& พ.ศ. 2555 รวม ณ 30 กันยายน 2555

คําแถลงงบประมาณ

เทศบาลเมืองแม�โจ*

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2557



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนท่ี 2 
 

เทศบัญญัติ 
 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  

พ.ศ. 2557 

 

ของ 
 

 

เทศบาลเมืองแม�โจ& 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม� 
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แผนงาน ยอดรวม

ด�านดําเนินการอื่น

          แผนงานงบกลาง 23,643,610.00                    

ด�านบริหารงานท่ัวไป

          แผนงานบริหารทั่วไป 19,383,240.00                   

          แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,819,040.00                      

ด�านบริการชุมชนและสังคม

          แผนงานการศึกษา 11,691,610.00                    

          แผนงานสาธารณสุข 4,069,540.00                      

          แผนงานสังคมสงเคราะห# 70,000.00                           

          แผนงานเคหะชุมชน 26,688,960.00                   

          แผนงานสร%างความเข%มแข็งของชุมชน 1,080,000.00                      

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 585,000.00                         

ด�านเศรษฐกิจ

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,799,000.00                   

          แผนงานการเกษตร 170,000.00                         

งบประมาณรายจ1ายท้ังสิ้น 105,000,000.00                  

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร1างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ1าย

ประจําป6งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลเมืองแม1โจ�

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม1
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งบกลาง

             งาน งบกลาง รวม

งบ

งบกลาง 21,910,810.00    21,910,810.00     

บําเหน็จ/บํานาญ 1,732,800.00      1,732,800.00       

รวม 23,643,610.00     23,643,610.00     

แผนงานบริหารท่ัวไป

            งาน งานบริหารงาน งานบริหารงาน รวม

งบ ท่ัวไป คลัง

รายจ"ายตามแผนงานและงบรายจ"าย

เทศบาลเมืองแม"โจ*

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม"

งบ ท่ัวไป คลัง

งบบุคลากร 9,162,980.00     3,214,560.00     12,377,540.00   

เงินเดือน(ฝ�ายการเมือง) 4,260,000.00       -                       

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) 4,902,980.00      3,214,560.00      

งบดําเนินงาน 5,292,200.00     1,154,000.00      6,446,200.00       

ค*าตอนแทน 657,200.00         206,000.00          

ค*าใช0สอย 2,040,000.00       470,000.00         

ค*าวัสดุ 800,000.00          440,000.00          

ค*าสาธารณูปโภค 1,795,000.00      38,000.00            

งบลงทุน 504,500.00         -                      504,500.00          

ค*าครุภัณฑ; 504,500.00          -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       -                       

งบรายจ"ายอื่น ๆ -                       -                       -                       

รายจ*ายอื่น -                       -                       

งบเงินอุดหนุน 55,000.00           -                      55,000.00            

เงินอุดหนุน 55,000.00            -                       เงินอุดหนุน 55,000.00            -                       

รวม 15,014,680.00     4,368,560.00      19,383,240.00    
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

             งาน งานเทศกิจ งานป7องกันภัย รวม

งบ ฝ9ายพลเรือน

งบบุคลากร 756,000.00         968,040.00         1,724,040.00      

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) 756,000.00         968,040.00          

งบดําเนินงาน 130,000.00         965,000.00         1,095,000.00       

ค*าตอนแทน 50,000.00            120,000.00          

ค*าใช0สอย 30,000.00            250,000.00          

ค*าวัสดุ 50,000.00            595,000.00          

ค*าสาธารณูปโภค -                       -                       

งบลงทุน -                       -                       -                       

ค*าครุภัณฑ; -                       -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       -                       ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       -                       

งบรายจ"ายอื่น ๆ -                       -                       -                       

รายจ*ายอื่น -                       -                       

งบเงินอุดหนุน -                       -                       -                       

เงินอุดหนุน -                       -                       

รวม 886,000.00         1,933,040.00     2,819,040.00      

แผนงานการศึกษา

               งาน งานบริหารท่ัวไป งานระดับก"อน งานศึกษา รวม

เกี่ยวกับการศึกษา วัยเรียนและ ไม"กําหนดระดับ

งบ ประถมศึกษา

งบบุคลากร 554,000.00         - - 554,000.00          

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) 554,000.00          -                      -                       

งบดําเนินงาน 913,000.00         4,065,010.00      20,000.00            4,998,010.00      

ค*าตอนแทน 128,000.00         -                      -                       

ค*าใช0สอย 785,000.00         701,680.00         20,000.00             

ค*าวัสดุ -                       3,363,330.00      -                       ค*าวัสดุ -                       3,363,330.00      -                       

ค*าสาธารณูปโภค -                       -                       -                       
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งบลงทุน 3,400.00             - - 3,400.00              

ค*าครุภัณฑ; 3,400.00              -                      -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                      -                      -                       

งบรายจ"ายอื่น ๆ -                       - - -

รายจ*ายอื่น -                       -                       -                        

งบเงินอุดหนุน 6,136,200.00      - - 6,136,200.00       

เงินอุดหนุน 6,136,200.00       -                       -                        

รวม 7,606,600.00      4,065,010.00      20,000.00            11,691,610.00     

แผนงานสาธารณสุข

            งาน งานบริหาร งาน งานบริการ รวม

ท่ัวไปเกี่ยวกับ โรงพยาบาล สาธารณสุขและ

สาธารณสุข งานสาธารณสุขสาธารณสุข งานสาธารณสุข

งบ อื่น

งบบุคลากร 1,523,440.00     - - 1,523,440.00      

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) 1,523,440.00      

งบดําเนินงาน 2,505,000.00      - - 2,505,000.00       

ค*าตอนแทน 380,000.00         

ค*าใช0สอย 820,000.00          

ค*าวัสดุ 1,280,000.00      

ค*าสาธารณูปโภค 25,000.00            

งบลงทุน 41,100.00           - - 41,100.00            

ค*าครุภัณฑ; 41,100.00            

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       

งบรายจ"ายอื่น ๆ - - - -

รายจ*ายอื่น -                       

งบเงินอุดหนุน - - - -

เงินอุดหนุน -                       

รวม 4,069,540.00      - - 4,069,540.00       รวม 4,069,540.00      - - 4,069,540.00       
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แผนงานสังคมสงเคราะห@

             งาน แผนงานสังคม รวม

งบ สงเคราะห@

งบบุคลากร - -

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) -                       

งบดําเนินงาน 70,000.00           70,000.00           

ค*าตอนแทน -                       

ค*าใช0สอย 70,000.00           

ค*าวัสดุ -                       

ค*าสาธารณูปโภค -                       

งบลงทุน - -

ค*าครุภัณฑ; -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       

งบรายจ"ายอื่น ๆ - -

รายจ*ายอื่น -                       

งบเงินอุดหนุน - -

เงินอุดหนุน -                       

รวม 70,000.00           70,000.00           

แผนงานเคหะและชุมชน

            งาน งานบริหารงาน งานไฟฟ7าและถนน งานกําจัดขยะ รวม

ท่ัวไปเกี่ยวกับ มูลฝอยและ

เคหะและ สิงปฏิกูล

งบ ชุมชน

งบบุคลากร 6,574,960.00     - - 6,574,960.00      

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) 6,574,960.00      

งบดําเนินงาน 1,660,000.00      - 17,954,000.00    19,614,000.00     

ค*าตอนแทน 200,000.00          -                        

ค*าใช0สอย 200,000.00          17,954,000.00     ค*าใช0สอย 200,000.00          17,954,000.00     

ค*าวัสดุ 1,260,000.00       -                        

ค*าสาธารณูปโภค -                       -                        



12                          

งบลงทุน - - 500,000.00          500,000.00          

ค*าครุภัณฑ; -                       -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       500,000.00           

งบรายจ"ายอื่น ๆ - - - -

รายจ*ายอื่น

งบเงินอุดหนุน - - - -

เงินอุดหนุน

รวม 8,234,960.00     - 18,454,000.00     26,688,960.00    

แผนงานสร*างความเข*มแข็งของชุมชน

             งาน งานส"งเสริมและ รวม

สนับสนุนความ

เข*มแข็งของเข*มแข็งของ

งบ ชุมชน

งบบุคลากร - -

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) -                       

งบดําเนินงาน 980,000.00         980,000.00         

ค*าตอนแทน -                       

ค*าใช0สอย 980,000.00          

ค*าวัสดุ -                       

ค*าสาธารณูปโภค -                       

งบลงทุน - -

ค*าครุภัณฑ; -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -

งบรายจ"ายอื่น ๆ

รายจ*ายอื่น -                       

งบเงินอุดหนุน 100,000.00         100,000.00         

เงินอุดหนุน 100,000.00          

รวม 1,080,000.00      1,080,000.00      รวม 1,080,000.00      1,080,000.00      
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

             งาน งานกีฬาและ งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการวาง รวม

นันทนาการ เกี่ยวกับศาสนา แผนและส"งเสริม

วัฒนธรรม และ การท"องเท่ียว

งบ นันทนาการ

งบบุคลากร - - - -

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) -                       -                       

งบดําเนินงาน 400,000.00         100,000.00         - 500,000.00          

ค*าตอนแทน -                       -                       

ค*าใช0สอย 350,000.00          100,000.00          

ค*าวัสดุ 50,000.00            -                       

ค*าสาธารณูปโภค -                       

งบลงทุน - - - -งบลงทุน - - - -

ค*าครุภัณฑ; -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       

งบรายจ"ายอื่น ๆ - - - -

รายจ*ายอื่น -                       

งบเงินอุดหนุน -                      85,000.00           - 85,000.00            

เงินอุดหนุน 85,000.00            

รวม 400,000.00         185,000.00         - 585,000.00          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

             งาน งานบริหารท่ัวไป งานก"อสร*าง รวม

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โครงสร*าง

งบ และการโยธา พื้นฐาน

งบบุคลากร 2,257,200.00     - 2,257,200.00      

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) 2,257,200.00      

งบดําเนินงาน 2,610,600.00      - 2,610,600.00       

ค*าตอนแทน 445,600.00          

ค*าใช0สอย 285,000.00         

ค*าวัสดุ 1,810,000.00      
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ค*าสาธารณูปโภค 70,000.00           

งบลงทุน 325,800.00        9,605,400.00      9,931,200.00      

ค*าครุภัณฑ; 325,800.00         

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง 9,605,400.00      

งบรายจ"ายอื่น ๆ - - -

รายจ*ายอื่น -                       

งบเงินอุดหนุน - - -

เงินอุดหนุน -                       

รวม 5,193,600.00     9,605,400.00      14,799,000.00    

แผนงานการเกษตร

             งาน งาน งาน รวม

งบ ส"งเสริมการเกษตร อนุรักษ@แหล"งนํ้าฯ

งบบุคลากร - - -งบบุคลากร - - -

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา)

งบดําเนินงาน 130,000.00         40,000.00           170,000.00          

ค*าตอนแทน -                       -                       

ค*าใช0สอย 130,000.00          40,000.00            

ค*าวัสดุ -                       -                       

ค*าสาธารณูปโภค -                       -                       

งบลงทุน - - -

ค*าครุภัณฑ; -                       

ค*าที่ดินและสิ่งก*อสร0าง -                       

งบรายจ"ายอื่น ๆ - - -

รายจ*ายอื่น -                       

งบเงินอุดหนุน - - -

เงินอุดหนุน -                       

รวม 130,000.00         40,000.00           170,000.00          
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โดยที่เป�นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตาม

ความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก/ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตรา

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายขึ้นไว/ โดย ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองแม�โจ/ และโดยความเห็นชอบของ 

ผู/ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ดังต�อไปนี้

ข/อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว�า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557"

ข/อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให/ใช/บังคับตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป�นต/นไป

ข/อ 3. งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 ให/ตั้งจ�ายเป�นจํานวนรวมทั้งสิ้น

133,088,800.- บาท 

ข/อ 4. งบประมาณรายจ�ายทั่วไป จ�ายจากรายได/จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

เป�นจํานวนรวมทั้งสิ้น  105,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได/ดังนี้

ยอดรวม

ด�านการดําเนินการอื่น

          งบกลาง 23,643,610.00                        

ด�านบริหารงานท่ัวไป

          แผนงานบริหารทั่วไป 19,383,240.00                        

          แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,819,040.00                          

ด�านบริการชุมชนและสังคม

          แผนงานการศึกษา 11,691,610.00                        

          แผนงานสาธารณสุข 4,069,540.00                           

          แผนงานสังคมสงเคราะหE 70,000.00                                

          แผนงานเคหะชุมชน 26,688,960.00                        

          แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน 1,080,000.00                           

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 585,000.00                              

ด�านเศรษฐกิจ

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,799,000.00                        

          แผนงานการเกษตร 170,000.00                              

              งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น 105,000,000.00                       

แผนงาน

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557

ของเทศบาลเมืองแม�โจ�

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม�

****************************
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ประมาณการ

หมวดภาษีอากร ป� 2553 ป� 2554 ป� 2555 ถึง มิ.ย. 56 ป� 2557

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,799,533.86         6,600,708.57         7,413,508.98        7,658,511.57           1.17          % 7,500,000.00             

     ภาษีบํารุงท#องที่ 258,952.90            250,029.93             274,047.23           222,521.06                8.77-         % 250,000.00                 

     ภาษีป'าย 652,382.24            771,512.44            924,403.44            842,976.00               2.64-          % 900,000.00                 

     ภาษีอากรฆ+าสัตว0 - - - - - -

รวมหมวดภาษีอากร 5,710,869.00        7,622,250.94        8,611,959.65        8,724,008.63           0.44          % 8,650,000.00             

หมวดค$าธรรมเนียม ค$าปรับ และใบอนุญาต

     ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ+าสัตว0และจําหน+ายเนื้อสัตว0 - - - - - - -

     ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน - - - - - - -

     ค+าปรับผู#กระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก 77,800.00              190,000.00              80,500.00               22,500.00                  37.89-       % 50,000.00                   

     ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 10,500.25               10,771.85              11,067.70              2,507.45                    54.82-        % 5,000.00                     

     ค+าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 5,000.00                  3,000.00                  6,000.00                  2,000.00                     50.00-        % 3,000.00                     

     ค+าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน+ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 10,450.00               11,000.00                11,150.00               6,400.00                     10.31-        % 10,000.00                   

     ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

     ค+าใบอนุญาตประกอบการค#าสําหรับกิจการที่เปAนอันตรายต+อสุขภาพ 157,100.00             198,150.00             144,600.00             147,950.00               30.84-        % 100,000.00                 

     ค+าใบอนุญาตใช#สถานที่แต+งผม 2,900.00                  -                          - - % -

     ค+าใบอนุญาตรับจ#างแต+งผม 1,740.00                 -                          - - % -

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําป�งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม$โจ6 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม$

ยอดต$าง (%)

รายรับจริง
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หมวดค$าธรรมเนียม ค$าปรับ และใบอนุญาต (ต$อ)

     ค+าใบอนุญาตจําหน+ายสินค#าในที่หรือทางสาธารณะ - - - 3,000.00                     - % 500.00                        

     ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 159,925.00             172,132.00             233,914.00            275,763.00               70.07-       % 70,000.00                   

     ค+าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 1,285,745.00         1,727,857.00        1,726,050.00         1,279,210.00            4.28          % 1,800,000.00              

     ค+าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 15,500.00               56,960.00                52,230.00               39,480.00                  80.85-        % 10,000.00                   

     ค+าธรรมเนียมปGดแผ+นป'ายประกาศหรือเขียนข#อความ หรือภาพติดตั้ง - - - - -

     เขียนป'าย หรือ เอกสารหรือทิ้งหรือโปรยแผ+นประกาศเพื่อโฆษณา

     แก+ประชาชน

     ค+าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - 5,000.00                  -                          10,000.00                   - % 5,000.00                     

     ค+าปรับการผิดสัญญา 538,054.00             102,588.00             412,234.00            645,579.00               75.74-       % 100,000.00                 

     ค+าใบอนุญาตอื่น ๆ - 4,880.00                 2,960.00                 8,740.00                    32.43-        - 2,000.00                     

     ค+าปรับอื่น ๆ 8,300.00                 10,500.00                3,450.00                 1,500.00                     100.00-      % -                              

     ค+าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช#เสียง 625.00                     1,545.00                  1,250.00                 1,775.00                   60.00        % 2,000.00                     

     ค+าจดทะเบียนพาณิชย0 11,010.00                13,840.00               12,000.00                  100.00-      -                              

     ค+าธรรมเนียมผู#รับจ#างให#บริการ 5,000.00                     

     ค+าธรรมเนียมอื่น ๆ 2,010.00                     

รวมหมวดค$าธรรมเนียม ค$าปรับ และใบอนุญาต 2,273,639.25       2,505,393.85        2,699,245.70       2,465,414.45           20.07-       % 2,157,500.00            

หมวดรายได6จากทรัพย>สิน

     ค+าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย 186,986.63             162,896.96             474,579.06            269,245.36                78.93-       % 100,000.00                 

     ค+าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. - 16,230.56                21,521.87              - 53.54-        % 10,000.00                   

     ค+าเงินปKนผลต+าง ๆ หรือเงินรางวัลอื่น - - - - - - -

รวมหมวดรายได6จากทรัพย>สิน 186,986.63            179,127.52           496,100.93           269,245.36              77.83-      % 110,000.00                
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หมวดรายได6เบ็ดเตล็ด

     ค+าขายแบบแปลน 12,500.00               316,800.00             179,000.00            19,500.00                  44.13-        % 100,000.00                 

     ค+ารายได#เบ็ดเตล็ดอื่น  ๆ 308,325.64             549,597.54            956,669.76             15,770.00                 98.95-        % 10,000.00                   

รวมหมวดรายได6เบ็ดเตล็ด 320,825.64           866,397.54            1,135,669.76        35,270.00                90.31-       % 110,000.00                

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีค+าธรรมเนียมรถยนต0หรือล#อเลื่อน - - - - - -

     ภาษีสุรา 2,228,394.99         2,744,380.05         3,097,341.05         2,652,588.66             3.14-          % 3,000,000.00              

     ภาษีสรรพสามิต 5,929,364.03          6,618,968.24          5,566,935.62          5,775,694.61            1.20-          % 5,500,000.00              

     ภาษีมูลค+าเพิ่มตาม พรบ. 21,295,013.58       21,790,743.46       24,172,455.89      20,471,714.26         0.71-          % 24,000,000.00            

     ภาษีมูลค+าเพิ่มตาม 1 ใน 9 - 6,361,825.51          7,611,175.69         6,596,720.55            1.46-          7,500,000.00             

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 104,656.22             798,328.68            790,381.84           691,954.91                5.11-          % 750,000.00                

     ค+าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 8,219,385.00         23,387,999.00       29,155,976.00       23,267,158.00          0.53-          % 29,000,000.00            

     ค+าภาคหลวงแร+ 42,718.21              221,686.32             156,425.04            153,229.50                21.69-        % 122,500.00                 

     ค+าธรรมเนียมภาคหลวงปGโตรเลียม - 140,494.93             165,221.60             141,066.82                39.48-        % 100,000.00                 

    ค+าธรรมเนียมปMาไม# - - - - - - -

รวมหมวดภาษีจัดสรร 37,819,532.03     62,064,426.19       70,715,912.73    59,750,127.31        1.05-          % 69,972,500.00          

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,175,736.00      22,313,598.00       21,518,304.00       25,779,104.00         11.53        % 24,000,000.00            

     

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,175,736.00     22,313,598.00      21,518,304.00      25,779,104.00        11.53       % 24,000,000.00           

รวมทุกหมวด 63,487,588.55      95,551,194.04       105,177,192.77  97,023,169.75        0.17-         % 105,000,000.00         
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ประมาณการรายรับท้ังสิ้น 105,000,000.00     บาท      แยกเป�น

รายได�จัดเก็บ

1. หมวดภาษีอากร                                รวม    8,650,000.00      บาท

     1.1    ภาษโีรงเรือนและที่ดิน   จํานวน      7,500,000.00       บาท

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนผู'อยู,ในข,ายชําระภาษใีห'แก,

เทศบาลฯ

     1.2    ภาษีบํารุงท'องที่

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนผู'อยู,ในข,ายชําระภาษใีห'แก,   จํานวน     250,000.00          บาท

เทศบาลฯ

     1.3    ภาษีป4าย

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนผู'อยู,ในข,ายชําระภาษใีห'แก,   จํานวน     900,000.00           บาท

เทศบาลฯ

2. หมวดค)าธรรมเนียม ค)าปรับและใบอนุญาต    รวม    2,157,500.00      บาท

     2.1    ค,าปรับผู'กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน     50,000.00             บาท

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ)ายท่ัวไป

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลเมืองแม)โจ�

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม)

************************************
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     2.2    ค,าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน      5,000.00               บาท

     2.3    ค,าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน,ายอาหารหรือสถานที่สะสม

อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน         10,000.00             บาท

     2.4   ค,าใบอนุญาตประกอบการค'าสําหรับกิจการที่เปAนอันตรายต,อสุขภาพ

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน       100,000.00           บาท

     2.5   ค,าใบอนุญาตจําหน,ายสินค'าในที่หรือทางสาธารณะ

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน     500.00                  บาท

     2.6   ค,าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนที่คาดว,าจะจัดเก็บได'จริง   จํานวน       70,000.00            บาท

     2.7   ค,าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนที่คาดว,าจะจัดเก็บได'จริง   จํานวน   1,800,000.00       บาท

     2.8   ค,าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมาเนื่อง   จํานวน     10,000.00             บาท

จากตั้งตามเกณฑGที่จัดเก็บได'จริง

     2.9   ค,าปรับการผิดสัญญา

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนที่คาดว,าจะจัดเก็บได'จริง   จํานวน      100,000.00           บาท

     2.10  ค,าใบอนุญาตอื่น ๆ 

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนที่คาดว,าจะจัดเก็บได'จริง   จํานวน       2,000.00               บาท
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     2.11  ค,าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนที่คาดว,าจะจัดเก็บได'จริง   จํานวน       3,000.00               บาท

     2.12  ค,าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาใช'เสียง  

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน       2,000.00               บาท

     2.13  ค,าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนที่คาดว,าจะจัดเก็บได'จริง   จํานวน       5,000.00               บาท

3. หมวดรายได�จากทรัพย;สิน รวม 110,000.00          บาท

     3.1  ค,าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย  

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8ที่ผ,านมางบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน       100,000.00           บาท

     3.2  ค,าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.  

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมาเนื่องจาก   จํานวน       10,000.00             บาท

           ตั้งตามเกณฑGที่ได'รับจริง

4. หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด รวม 110,000.00          บาท

     4.1  ค,าขายแบบแปลน  

คําช้ีแจง ประมาณการไว'ตามจํานวนที่คาดว,าจะจัดเก็บได'จริง   จํานวน       100,000.00           บาท

     4.2  ค,ารายได'เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  

คําช้ีแจง ประมาณการไว'เท,ากับป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน       10,000.00             บาท
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 5. รายได�ที่รัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค;กรปกครองส)วนท�องถ่ิน รวม   69,972,500.00   บาท

    5.1      ภาษีสุรา   จํานวน     3,000,000.00       บาท

คําช้ีแจง ประมาณการสูงกว,าป8งบประมาณที่ผ,านมาเนื่องจากตั้ง

ตามเกณฑGที่ได'รับจัดสรร

    5.2     ภาษีสรรพสามิต   จํานวน     5,500,000.00       บาท

คําช้ีแจง ประมาณการตํ่ากว,าป8งบประมาณที่ผ,านมาเนื่องจากตั้ง

ตามเกณฑGที่ได'รับจัดสรร

    5.3     ภาษีมูลค,าเพิ่มตาม พรบ.   จํานวน     24,000,000.00     บาท

คําช้ีแจง ประมาณการสูงกว,าป8งบประมาณที่ผ,านมา เนื่องจากตั้ง

ตามเกณฑGที่ได'รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

    5.4     ภาษีมูลค,าเพิ่มตาม 1 ใน 9   จํานวน     7,500,000.00       บาท

คําช้ีแจง ประมาณการสูงกว,าป8งบประมาณที่ผ,านมา เนื่องจากตั้ง

ตามเกณฑGที่ได'รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

    5.5     ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน     750,000.00          บาท

คําช้ีแจง ประมาณการสูงกว,าป8งบประมาณที่ผ,านมา เนื่องจากตั้ง

ตามเกณฑGที่ได'รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

    5.6      ค,าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   จํานวน      29,000,000.00     บาท

คําช้ีแจง ประมาณการสูงกว,าป8งบประมาณที่ผ,านมา เนื่องจากตั้ง

ตามเกณฑGที่ได'รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

    5.7      ค,าธรรมเนียมภาคหลวงแร,   จํานวน      122,500.00          บาท

คําช้ีแจง ตั้งตามเกณฑGที่ได'รับการจัดสรร



24

    5.8      ค,าธรรมเนียมภาคหลวงปLโตรเลียม   จํานวน      100,000.00           บาท

คําช้ีแจง ตั้งตามเกณฑGที่ได'รับการจัดสรร

6. รายได�ที่รัฐบาลอุดหนุนให�องค;กรปกครองส)วนท�องถ่ิน จํานวน 24,000,000.00    บาท

    6.1     เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน'าที่และ

ภารกิจถ,ายโอนเลือกทํา

คําช้ีแจง ประมาณการไว'สูงกว,าป8งบประมาณที่ผ,านมา   จํานวน      24,000,000.00     บาท

เนื่องจากตั้งตามเกณฑGที่ได'รับจริง
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ป� 2552 ป� 2553 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ยอดตาง(%) ป� 2557

ด�านการดําเนินงานอื่น(00400)

แผนงานงบกลาง(00410)

1. งานงบกลาง(00411)

ประเภทชําระหนี้เงินกู�

1 ชําระหนี้เงินกู� ก.ส.ท. 100 % 12,000,000.00      

2 ชําระหนี้เงินกู� ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) 100 % 2,000,000.00        

ดอกเบื้ย

3 ชําระหนี้เงินกู� ก.ส.ท. 3,500,000.00        

4 ชําระหนี้เงินกู� ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) 100 % 300,000.00           

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100 %

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100 % 978,000.00          

6 เบี้ยยังชีพผู�ป7วยเอดส9 100 % 306,000.00           

ประเภทเงินสํารองจาย

7 เงินสํารองจาย 100 % 559,810.00           

ประเภทรายจายตามข�อผูกพัน

8 ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู�ด�อยโอกาส 100 % 500,000.00           

9 เงินทุนการศึกษาขององค9กรปกครองสวนท�องถิ่น 100 % 50,000.00             

10 คาใช�จายในการจัดการจราจร 100 % 50,000.00             

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถิ่นหรือพื้นที่ 100 % 435,000.00           

12 เงินคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 100 % 140,000.00           

13 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแมโจ� 100 % 1,000,000.00        

รายงานการประมาณการรายจาย

ประจําป�งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแมโจ�

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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14 เงินชวยพิเศษ 100 % 30,000.00             

15 คารักษาพยาบาล 30,000.00             

16 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการสวนท�องถิ่น 100 % 1,732,800.00       

17 เงินชวยคาครองชีพผู�รับบํานาญของข�าราชการสวนท�องถิ่น 100 % 32,000.00             

รวมงานงบกลาง 23,643,610.00      

รวมแผนงานงบกลาง 23,643,610.00      

ด�านบริหารงานทั่วไป(00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)

1. งานบริหารงานทั่วไป(00111)

งบบุคลากร

   เงินเดือน(ฝ7ายการเมือง)

1 เงินเดือนนายก/รองนายก 100 % 954,000.00           

2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 100 % 312,000.00           

3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 100 % 312,000.00           

4 เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี 100 % 306,000.00           

5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล(ประธาน+รองประธาน+สมาชิก 16 อัตรา) 100 % 2,376,000.00       

รวมเงินเดือน(ฝ7ายการเมือง) 4,260,000.00        

เงินเดือน(ฝ7ายประจํา)

1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 100 % 3,073,000.00       

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 100 % 183,000.00           

3 เงินประจําตําแหนง(ปลัดฯ,รองปลัดฯ) 100 % 134,400.00           

4 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู�ได�รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 100 % 20,500.00             

5 คาจ�างลูกจ�างประจํา 100 % 196,080.00           

6 คาจ�างพนักงานจ�าง(ตามภารกิจ ,ทั่วไป ) 100 % 801,360.00           

7 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�าง(ตามภารกิจ  ,ทั่วไป ) 100 % 494,640.00           

รวมเงินเดือน(ฝ7ายประจํา) 4,902,980.00        
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ป� 2552 ป� 2553 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ยอดตาง(%) ป� 2557

รวมงบบุคลากร 9,162,980.00        

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

1 คาตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเปKนประโยชน9แก อปท. 100 % 306,000.00           

2 คาตอบแทนผู�ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 100 % 100,000.00           

3 คาเชาบ�าน 100 % 100,000.00           

4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100 % 50,000.00             

5 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 100 % 100,000.00           

6 เงินชวยเหลือบุตร 100 % 1,200.00               

รวมคาตอบแทน 657,200.00           

คาใช�สอย

1 คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ 100 % 50,000.00             

2 คาซักฟอก 100 % 10,000.00             

3 คาตักสิ่งปฏิกูล 100 % 5,000.00               

4 คาโฆษณา เผยแพร และประชาสัมพันธ9 100 % 300,000.00           

5 คาเชาทรัพย9สิน 100 % 100,000.00           

6 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ     100 % 50,000.00             

7 คาจ�างเหมาบริการอื่น ๆ 100 % 50,000.00             

8 คาธรรมเนียมและใช�จายในการดําเนินคดี   10,000.00             

9 คาติดตั้งโทรศัพท9 100 % 10,000.00             

10 คาเชาพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซด9 100 % 10,000.00             

11 คาเชาที่ดินของที่ราชพัสดุในเขตเทศบาลเมืองแมโจ� 100 % 30,000.00             

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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ป� 2552 ป� 2553 ป� 2554 ป� 2555 ป� 2556 ยอดตาง(%) ป� 2557

12 คารับรอง 100 % 100,000.00           

13 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท�องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 100 % 20,000.00             

14 คาใช�จายในพิธีเปPดอาคารสถานที่ตาง ๆ 100 % 10,000.00             

15 คาใช�จายโครงการรัฐพิธี 100 % 500,000.00           

16 คาใช�จายโครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดฯ 100 % 50,000.00             

17 โครงการวันเทศบาล 100 % 50,000.00             

18 คาใช�จายโครงการอบรมนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปสูการปฏิบัติ 100 % 30,000.00             

19 คาใช�จายโครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลและแผนยุทธศาสตร9การพัฒนา 100 % 30,000.00             

20 คาใช�จายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ 100 % 300,000.00           

21 คาใช�จายโครงการสนับสนุนการบริหารการเลือกตั้ง 100 % 5,000.00               

22 คาใช�จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 100 % 50,000.00             

23 คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในงานพิธีตาง ๆ 100 % 10,000.00             

24 คาพวงมาลัย ชอดอกไม� กระเช�าดอกไม�และพวงมาลา 100 % 10,000.00             

25 คาชดใช�คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน 100 % 10,000.00             

26 คาใช�จายโครงการศูนย9ไกลเกลี่ยข�อพิพาทในชุมชนเทศบาลเมืองแมโจ� 100 % 30,000.00             

### โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ9 100 % 50,000.00             

28 โครงการให�บริหารประชาชนของสํานักทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองแมโจ� 30,000.00             

29 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ9 100 % 100,000.00           

30 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย9สิน 100 % 30,000.00             

รวมคาใช�สอย 2,040,000.00        

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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คาวัสดุ

1 คาวัสดุสํานักงาน 100 % 230,000.00           

2 คาวัสดุงานบ�านงานครัว 100 % 100,000.00           

3 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 100 % 50,000.00             

4 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100 % 300,000.00           

5 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 100 % 20,000.00             

6 คาวัสดุคอมพิวเตอร9 100 % 100,000.00           

รวมคาวัสดุ 800,000.00           

คาสาธารณูปโภค

1 คากระแสไฟฟUา 100 % 1,300,000.00        

2 คาน้ําประปา 100 % 15,000.00             

3 คาโทรศัพท9 100 % 80,000.00             

4 คาไปรษณีย9 100 % 200,000.00           

5 คาบริการทางด�านโทรคมนาคม 100 % 200,000.00           

รวมคาสาธารณูปโภค 1,795,000.00       

รวมงบดําเนินงาน 5,292,200.00        

งบลงทุน

ครุภัณฑ9

1 ครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9 100 % 17,000.00             

2 ครุภัณฑ9สํานักงาน (โพเดียม,โตVะหมูบูชา,เครื่องเจาะกระดาษ,เครื่องทําลายเอกสาร) 100 % 107,500.00          

3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ9ของเทศบาลเมืองแมโจ� 100 % 380,000.00           

รวมงบลงทุน 504,500.00           

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค9กรปกครองสวนท�องถิ่น

1 อุดหนุนเทศบาลเมืองเล็น 100 % 25,000.00             

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1 อุดหนุนท�องถิ่นจังหวัดเชียงใหม  (ศูนย9ประสานงานของ อปท.)        100 % 30,000.00             

รวมเงินอุดหนุน 55,000.00             

รวมงานบริหารทั่วไป 15,014,680.00      

2. งานบริหารงานคลัง(00113)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ7ายประจํา)

1 เงินเดือนพนักงาน 100 % 1,965,000.00        

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 100 % 133,200.00           

3 เงินประจําตําแหนงของผู�บริหาร 100 % 67,200.00             

4 คาจ�างลูกจ�างประจํา 100 % 185,160.00           

5 คาจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ 100 % 448,800.00          

6 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ 100 % 91,200.00             

7 คาจ�างพนักงานจ�างทั่วไป 100 % 192,240.00           

8 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 131,760.00          

รวมเงินเดือน (ฝ7ายประจํา) 3,214,560.00        

รวมงบบุคลากร(งานบริหารงานคลัง) 3,214,560.00        

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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1 คาตอบแทนผู�ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 100 % 50,000.00             

2 คาเชาบ�าน 100 % 36,000.00             

3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100 % 20,000.00             

4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 100 % 100,000.00           

รวมคาตอบแทน 206,000.00           

คาใช�สอย

1 คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ 20,000.00             

2 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ     100 % 10,000.00             

3 คาโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธ9 100 % 30,000.00             

4 คาเชาทรัพย9สิน 100 % 50,000.00             

5 คาใช�จายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 100 % 50,000.00             

6 คาใช�จายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีในเขตเทศบาล 100 % 100,000.00           

7 คาใช�จายโครงการอบรมเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในการชําระภาษีของผู�ประกอบการ 100 % 30,000.00             

8 คาใช�จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 100 % 80,000.00             

9 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย9สิน 100 % 100,000.00           

รวมคาใช�สอย 470,000.00           

คาวัสดุ

1 ประเภทวัสดุสํานักงาน 100 % 100,000.00           

2 คาวัสดุงานบ�านงานครัว 100 % 20,000.00             

3 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 100 50,000.00             

4 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100 % 150,000.00           

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 100 % 20,000.00             

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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6 คาวัสดุคอมพิวเตอร9 100 % 100,000.00           

รวมคาวัสดุ 440,000.00           

คาสาธารณูปโภค 100

1 คาโทรศัพท9 100 % 30,000.00             

2 คาบริการทางด�านโทรคมนาคม 100 % 8,000.00               

รวมคาสาธารณูปโภค 38,000.00             

รวมงบดําเนินงาน(งานบริหารงานคลัง) 1,154,000.00        

รวมงานบริหารงานคลัง 4,368,560.00        

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 19,383,240.00     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)

งานเทศกิจ(00121)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ7ายประจํา)

1 คาจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ 100 % 172,560.00          

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 43,440.00             

3 คาจ�างพนักงานจ�างทั่วไป 100 % 320,400.00           

4 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 219,600.00           

รวมเงินเดือน (ฝ7ายประจํา) 756,000.00           

รวมงบบุคลากร 756,000.00           

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

1 คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 100 % 50,000.00             

รวมคาตอบแทน 50,000.00             

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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คาใช�สอย

1 คาใช�จายในการจัดตั้งสายตรวจชุมชน 100 % 30,000.00             

รวมคาใช�สอย 30,000.00             

คาวัสดุ

1 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย 100 % 50,000.00             

รวมคาวัสดุ 50,000.00             

รวมงบดําเนินงาน 130,000.00           

รวมงานเทศกิจ 886,000.00           

งานปUองกันทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00123)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ7ายประจํา)

1 คาจ�างลูกจ�างประจํา 100 % 208,040.00           

2 เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู�ได�รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 100 % 4,000.00               

3 คาจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ 100 % 421,080.00           

4 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 118,920.00           

5 คาจ�างพนักงานจ�างทั่วไป 100 % 128,160.00           

6 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 87,840.00            

รวมเงินเดือน (ฝ7ายประจํา) 968,040.00           

รวมงบบุคลากร 968,040.00           

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

1 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 100 % 30,000.00             

2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100 % 10,000.00             

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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3 คาตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชน9แกองค9กรปกครองสวนท�องถิ่น 100 % 30,000.00             

4 คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 100 % 50,000.00             

รวมคาตอบแทน 120,000.00           

คาใช�สอย 100 %

1 คาใช�จายโครงการฝWกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและให�ความรู�ด�านการปUองกันและ 50,000.00             

บรรเทาสาธารณะภัยให�กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ�

2 โครงการปUองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 100 % 30,000.00             

3 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย9สิน 100 % 20,000.00             

4 รายจายคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ9 100 % 150,000.00           

รวมคาใช�สอย 250,000.00           

คาวัสดุ

1 ประเภทวัสดุไฟฟUาและวิทยุ 100 % 20,000.00             

2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง 100 % 70,000.00             

3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100 % 375,000.00          

4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร9หรือการแพทย9 100 % 30,000.00             

5 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย 100 % 50,000.00             

6 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง 100 % 50,000.00             

รวมคาวัสดุ 595,000.00           

รวมงบดําเนินงาน 965,000.00           

รวมงานปUองกันทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 1,933,040.00        

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,819,040.00        

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200)

แผนงานการศึกษา(00210)

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ7ายประจํา)

1 เงินเดือนพนักงาน 100 % 100,000.00           

2 คาจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจ 100 % 50,000.00             

3 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจ 100 % 80,000.00             

4 คาจ�างพนักงานจ�างทั่วไป 100 % 192,240.00           

5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�างทั่วไป 100 % 131,760.00          

รวมเงินเดือน (ฝ7ายประจํา) 554,000.00           

รวมงบบุคลากร 554,000.00           

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

1 คาลวงเวลา 50,000.00             

2 คารักษาพยาบาล 30,000.00             

3 คาเชาบ�าน 48,000.00             

รวมคาตอบแทน 128,000.00           

คาใช�สอย

1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ     100 % 10,000.00             

2 คาจ�างเหมาบริการ 100 % 350,000.00           

4 คาใช�จายโครงการวันเด็กแหงชาติ 100 % 100,000.00           

5 คาใช�จายโครงการสายใยสัมพันธ9ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว 100 % 15,000.00             
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6 คาใช�จายในการประชุมผู�ปกครองนักเรียนศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก 100 % 10,000.00             

7 คาใช�จายในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 100 % 200,000.00           

8 โครงการอบรมทางวิชาการให�กับนักเรียนในเขตเทศบาลฯ 100 % 100,000.00           

รวมคาใช�สอย 785,000.00          

รวมงบดําเนินการ 913,000.00           

งบลงทุน

ครุภัณฑ9

1 ครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9 3,400.00               

รวมงบลงทุน 3,400.00               

งบอุดหนุน

เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองค9กรเอกชน

1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแมโจ�ในโครงการอาหารกลางวัน 100 % 6,136,200.00        

รวมเงินอุดหนุน 6,136,200.00        

รวมงบอุดหนุน 6,136,200.00        

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,606,600.00        

2. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

งบดําเนินการ

คาใช�สอย  (532000)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข�าลักษณะรายจาย (320300)

1 คาใช�จายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 100 % 701,680.00          

รวมคาใช�สอย 701,680.00          
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คาวัสดุ ( 533000)

1 คาวัสดุอาหารเสริม (นม) 100 % 3,363,330.00       

รวมคาวัสดุ 3,363,330.00       

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,065,010.00        

3. งานศึกษาไมกําหนดระดับ(00214)

งบดําเนินการ

คาใช�สอย  (532000)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข�าลักษณะรายจาย (320300)

1 คาใช�จายโครงการสนับสนุนดนตรีไทย 100 % 20,000.00             

รวมคาใช�สอย 20,000.00             

รวมแผนงานการศึกษา 11,691,610.00      

แผนงานสาธารณสุข(00220)

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ7ายประจํา)

1 เงินเดือนพนักงาน 100 % 902,040.00           

2 เงินประจําตําแหนง 100 % 67,200.00             

3 เงินเพิ่มการครองชีพพนักงาน 100 % 122,200.00           

4 คาจ�างพนักงานจ�าง 100 % 256,320.00           

5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 175,680.00          

รวมเงินเดือน (ฝ7ายประจํา) 100 % 1,523,440.00       

รวมงบบุคลากร 1,523,440.00       

งบดําเนินงาน
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คาตอบแทน

1 คาตอบแทนผู�ปฎิบัติราชการอันเปKนประโยชน9แก อปท. 100 % 50,000.00             

2 คาตอบแทนผู�ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 100 % 100,000.00           

3 คาตอบแทนตามโครงการพัฒนาศักยภาพด�านสาธารณสุข 100 % 60,000.00             

4 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100 % 20,000.00             

5 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 100 % 100,000.00           

6 คาเชาบ�าน 100 % 50,000.00             

รวมคาตอบแทน 380,000.00           

คาใช�สอย

1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ     100 % 20,000.00             

2 คาโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ9 100 % 100,000.00           

3 คาเชาทรัพย9สิน 100 % 100,000.00           

4 คาใช�จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 100 % 150,000.00           

5 โครงการสงเสริมประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัยและพัฒนาปรับปรุงสุขาภิบาล 100 % 50,000.00             

6 โครงการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได�เพื่อสุขภาพชุมชน 100 % 50,000.00             

7 โครงการ To Be Number One เพื่อแก�ไขปcญหายาเสพติด 100 % 50,000.00             

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) 100 % 100,000.00           

9 โครงการประกวดชุมชนสะอาดนาอยูสิ่งแวดล�อมดี 100 % 100,000.00           

10 คาบํารุงหรือซอมแซมทรัพย9สิน 100 % 100,000.00           

รวมคาใช�สอย 820,000.00           

คาวัสดุ

1 คาวัสดุสํานักงาน 100 % 100,000.00           

2 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 100 % 30,000.00             
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3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100 % 400,000.00           

4 คาวัสดุวิทยาศาสตร9หรือการแพทย9 100 % 200,000.00           

5 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 100 % 350,000.00           

6 คาวัสดุคอมพิวเตอร9 100 % 200,000.00           

รวมคาวัสดุ 1,280,000.00        

คาสาธารณูปโภค

1 คาโทรศัพท9 100 % 25,000.00             

รวมคาสาธารณูปโภค 25,000.00             

รวมงบดําเนินงาน 2,505,000.00        

งบลงทุน

คาครุภัณฑ9

1 ครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9 100 % 41,100.00             

รวมคาครุภัณฑ9 41,100.00             

รวมงบลงทุน 41,100.00             

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4,069,540.00        

รวมแผนงานสาธารณสุข 4,069,540.00        

แผนงานสังคมสงเคราะห9(00230)

1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห9(00231)

งบดําเนินการ

คาใช�สอย

1 คาใช�จายโครงการสงเคราะห9ประชาชนผู�ประสบปcญหาความเดือดร�อนหรือด�อยโอกาสฯ 100 % 50,000.00             

2 คาใช�จายโครงการชวยเหลือผู�ได�รบผลกระทบที่บิดา-มารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส9 100 % 10,000.00             

3 คาใช�จายในการสนับสนุนเครื่องยังชีพให�แกผู�ยากจน ยากไร�และด�อยโอกาส 100 % 10,000.00             
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รวมคาใช�สอย 70,000.00             

รวมงบดําเนินการ 70,000.00             

รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห9 70,000.00             

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห9 70,000.00             

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝ7ายประจํา)

1 คาจ�างลูกจ�างประจํา 100 % 555,600.00           

2 เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ�างประจํา 100 % 50,000.00             

3 คาจ�างพนักงานจ�าง(ภารกิจ) 100 % 345,360.00           

4 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 120,000.00           

5 คาจ�างพนักงานจ�าง (ทั่วไป) 100 % 3,204,000.00        

6 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ�าง (ทั่วไป) 100 % 2,300,000.00        

รวมเงินเดือน (ฝ7ายประจํา) 6,574,960.00        

รวมงบบุคลากร 6,574,960.00        

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

1 คาตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชน9ตอองค9กรปกครองสวนท�องถิ่น 100 % 20,000.00             

2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100 % 100,000.00           

3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100 % 30,000.00             

4 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 100 % 50,000.00             

รวมคาตอบแทน 200,000.00           
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คาใช�สอย

1 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยให�ชุมชน 100 % 200,000.00           

รวมคาใช�สอย 200,000.00           

คาวัสดุ

1 คาวัสดุงานบ�านงานครัว 100 % 250,000.00           

2 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 100 % 100,000.00           

3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100 % 900,000.00           

4 คาวัสดุอื่น ๆ 100 % 10,000.00             

รวมคาวัสดุ 1,260,000.00        

รวมงบดําเนินงาน 1,660,000.00        

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 8,234,960.00        

2. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)

งบดําเนินงาน

คาใช�สอย

1 คาจ�างเหมาบริการ คาจ�างเอกชนรักษาความสะอาดถนนและอาคารสถานที่ฯ 100 % 2,870,000.00       

2 คาจ�างเหมากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100 % 12,960,000.00      

3 คาจ�างเหมาตักขยะ 100 % 1,620,000.00        

4 คาเชาทรัพย9สิน 100 % 154,000.00           

5 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย9สิน 100 % 350,000.00           

รวมคาใช�สอย 17,954,000.00     

รวมงบดําเนินการ 17,954,000.00     
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งบลงทุน

คาที่ดินและสิ่งกอสร�าง

1 โครงการจัดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักพร�อมแทนรองรับสําหรับให�รถชั่งน้ําหนัก 500,000.00           

รวมงบลงทุน 500,000.00           

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 18,454,000.00     

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 26,688,960.00      

แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250)

1. งานสงเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน(00252)
งบดําเนินการ
คาใช�สอย

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข�าลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (32300)

1 คาใช�จายโครงการเทศบาลสีขาว 100 % 50,000.00             

2 คาใช�จายโครงการยุทธศาสตร9พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 100 % 50,000.00             

4 โครงการจัดเก็บรายได�ครัวเรือนเพื่อจัดทําแผนชุมชน 100 % 70,000.00             

5 โครงการจัดเก็บข�อมูลเกษตรรายครัวเรือน 100 % 30,000.00             

6 คาใช�จายโครงการสงเสริมอาชีพฝWกอบรมการบริบาลผู�สูงอายุ 100 % 30,000.00             

7 คาใช�จายโครงการปceนจักรยานเพื่อเสริมสร�างสุขภาพที่ดีลดโลกร�อน 100 % 50,000.00             

8 คาใช�จายโครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 100 % 30,000.00             

9 คาใช�จายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 100 % 30,000.00             

10 คาใช�จายโครงการรณรงค9เพื่อควบคุมปUองกันโรคติดตอที่นําโดยแมลงและสัตว9นําโรค 100 % 30,000.00             

11 คาใช�จายโครงการสร�างเครือขายเพื่อแก�ไขปcญหาหมอกควันและการเผาขยะมูลฝอยฯ 100 % 30,000.00             

12 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวเพื่อสงเสริมให�ผู�หญิงทํางานยุคใหมเลี้ยงลูกด�วยนมแม 100 % 30,000.00             

13 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีแมบ�านเทศบาลเมืองแมโจ�ในวันสตรีสากล 100 % 50,000.00             

14 โครงการอบรมสงเสริมสร�างอาชีพเพิ่มความเข็มแข็งให�กับชุมชน 100 % 100,000.00           
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14 โครงการสานสัมพันธ9เทศบาลเมืองแมโจ�สูชุมชน 100 % 100,000.00           

15 โครงการแขงขันและนันทนาการพื้นบ�านสําหรับผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแมโจ� 300,000.00           

รวมคาใช�สอย 980,000.00           

รวมงบดําเนินการ 980,000.00           
งบเงินอุดหนุน

1 อุดหนุนกลุม (อสม.) ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ� 100 % 100,000.00           
รวมงบอุดหนุน 100,000.00           

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน 1,080,000.00        

รวมแผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1,080,000.00        

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

คาใช�สอย

1 โครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูร�อน 50,000.00             

2 โครงการธรรมะเพื่อชีวิต 50,000.00             

รวมคาใช�สอย 100,000.00           

รวมงบดําเนินงาน 100,000.00           

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

1 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (งานไม�ดอก) 100 % 10,000.00             

2 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย (งานไม�ดอก) 100 % 15,000.00             

3 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย (จัดงานรัฐพิธี , ราชพิธี) 100 % 15,000.00             
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4 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย (ป�gใหมเมือง) 100 % 5,000.00               

5 เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย (5 ธันวา) 100 % 10,000.00             

6 อุดหนุนมหาวิทยาลัยแมโจ� (โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมปcญญาท�องถิ่น) 30,000.00             

รวมงบเงินอุดหนุน 85,000.00             

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 185,000.00           

2. งานกีฬาและนันทนาการ(00262)

งบดําเนินการ

คาใช�สอย

1 คาใช�จายโครงการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนและการแขงขันกีฬาพื้นบ�านฯ 100 % 200,000.00           

2 โครงการพัฒนาสงเสริมการกีฬานันทนาการและกิจกรรมทางกายเพื่อประชาชนและเยาวชน 100 % 100,000.00           

3 ศูนย9พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมโจ� CUP 100 % 50,000.00             

รวมคาใช�สอย 350,000.00           

คาวัสดุ

1 คาวัสดุกีฬา 50,000.00             

รวมคาวัสดุ 50,000.00             

รวมงบดําเนินการ 400,000.00           

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 400,000.00           

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 585,000.00           

ด�านการเศรษฐกิจ(00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)

งบบุคลากร (520000)

เงินเดือน(ฝ7ายประจํา)

1 เงินเดือนพนักงาน 100 % 900,000.00           
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2 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 100 % 160,000.00           

3 เงินประจําตําแหนงของผู�บริหาร 100 % 67,200.00             

4 คาจ�างลูกจ�างประจํา 100 % 141,000.00           

5 เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจ�างประจํา 100 % 17,000.00             

6 คาจ�างพนักงานจ�าง(ภารกิจ) 100 % 245,160.00           

7 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ�าง 100 % 78,840.00            

8 คาจ�างพนักงานจ�าง (ทั่วไป) 100 % 384,480.00          

9 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ�าง (ทั่วไป) 100 % 263,520.00           

รวมเงินเดือน (ฝ7ายประจํา) 2,257,200.00       

รวมงบบุคลากร 2,257,200.00       

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน

1 คาเชาบ�าน 100 % 135,600.00           

2 คารักษาพยาบาล 100 % 200,000.00           

3 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100 % 30,000.00             

4 คาตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเปKนประโยชน9ตอองค9กรปกครองสวนท�องถิ่น 100 % 10,000.00             

5 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 100 % 50,000.00             

6 คาตอบแทนการตรวจแบบแปลนกอสร�าง 20,000.00             

รวมคาตอบแทน 445,600.00           

คาใช�สอย

1 คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ     100 % 30,000.00             

2 คาโฆษณา เผยแพร และประชาสัมพันธ9 100 % 30,000.00             

3 คาซักฟอก 100 % 5,000.00               
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4 คาจ�างเหมาบริการ 100 % 20,000.00             

5 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย9สิน 100 % 150,000.00           

6 คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร�าง 100 % 150,000.00           

7 คาใช�จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 100 % 50,000.00             

รวมคาใช�สอย 435,000.00           

คาวัสดุ

1 คาวัสดุสํานักงาน 100 % 150,000.00           

2 คาวัสดุไฟฟUาและวิทยุ 100 % 400,000.00           

3 คาวัสดุงานบ�านงานครัว 100 % 50,000.00             

4 คาวัสดุกอสร�าง 100 % 500,000.00           

5 คาวัสดุคอมพิวเตอร9 100 % 90,000.00             

6 คาวัสดุการเกษตร 100 % 300,000.00           

7 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100 % 300,000.00           

8 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 100 % 20,000.00             

รวมคาวัสดุ 1,810,000.00        

คาสาธารณูปโภค

1 คาโทรศัพท9 100 % 20,000.00             

2 คาโทรคมนาคม 100 % 50,000.00             

รวมคาสาธารณูปโภค 70,000.00             

รวมงบดําเนินการ 2,760,600.00        

งบลงทุน

คาครุภัณฑ9

ครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9 100 % 63,300.00             
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ครุภัณฑ9ไฟฟUาและวิทยุ 100 % 12,500.00             

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ9

1 ซอมรถบรรทุก 100 % 250,000.00           

รวมงบลงทุน 325,800.00           

คาที่ดินและสิ่งกอสร�าง

1 โครงการกอสร�างรางระบายน้ํา หมู 1 เตาไห 100 % 493,000.00           

2 โครงการกอสร�างปรับปรุงผิวถนนเดิมด�วยแอสฟcลท9ติกคอนกรีต หมู 2 ต.หนองหาร 100 % 594,800.00           

3 โครงการกอสร�างรางระบายน้ํา หมู 3 ป7าขาม 100 % 447,500.00          

4 โครงการกอสร�างรางระบายน้ํา หมู 4 ต.หนองหาร 100 % 602,500.00           

5 โครงการกอสร�างปรับปรุงผิวถนนเดิมด�วยแอสฟcลท9ติกคอนกรีต หมู 5 ต.หนองหาร 100 % 959,000.00           

6 โครงการสร�างเมรุเผาศพ หมู 5 ต.ป7าไผ 100 % 1,800,000.00        

7 โครงการกอสร�างถนน คสล. หมู 10 ต.หนองหาร 100 % 810,000.00           

8 โครงการกอสร�างถนน คสล. หมู 10 ต.ป7าไผ 100 % 1,083,000.00        

9 โครงการกอสร�างลานกีฬา 100 % 850,000.00           

10 โครงการกอสร�างถนน คสล. หมู 4 ต.หนองจVอม 100 % 823,600.00           

11 โครงการเชื่อมทางภายในเขตเทศบาลเมืองแมโจ� 100 % 992,000.00           

รวมงบลงทุน 9,455,400.00        

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14,799,000.00     

แผนงานการเกษตร(00320)

1. งานสงเสริมการเกษตร(00321)

งบดําเนินการ

คาใช�สอย

1 คาใช�จายโครงการจัดทํา ปุlยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ ลดปcญหาหมอกควัน 100 % 30,000.00             
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2 คาใช�จายโครงการสงเสริมพหุภาคใีนการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใต�แผนปฏิบัติการ 21 100 % 30,000.00             

3 โครงการศูนย9ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 100 % 20,000.00             

4 คาใช�จายโครงการปUองกันและกําจัดหอยเชอรี่ในนาข�าวภายในเขตเทศบาลเมืองแมโจ� 100 % 50,000.00             

รวมคาใช�สอย 130,000.00           

รวมงบดําเนินการ 130,000.00           

รวมงานสงเสริมการเกษตร 130,000.00           

2. งานอนุรักษ9น้ําและป7าไม�

งบดําเนินการ

คาใช�สอย

1 คาใช�จายโครงการปลูกป7าตามพระราชเสาวนีย9 100 % 20,000.00             

2 คาจ�างเหมาบริการ 100 % 20,000.00             

รวมคาใช�สอย 40,000.00             

รวมงบดําเนินการ 40,000.00             

รวมงานอนุรักษ9แหลงน้ําและป7าไม� 40,000.00             

รวมแผนงานการเกษตร 170,000.00           

รวมทุกแผนงาน 105,000,000.00    

ด�าน/แผนงาน/งาน/หมวด/ประเภท/รายการ รายจายจริง ประมาณการ
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งบกลาง(00410) รวม 23,643,610.00      บาท

งบกลาง (รหัสบัญชี 00411) รวม 23,643,610.00      บาท

ประเภทค าชําระหน้ีเงินกู& จํานวน 17,800,000.00    บาท

เงินต&น (รหัสบัญชี 110100) รวม 14,000,000.00     บาท

ชําระหน้ีเงินกู& ก.ส.ท. จํานวน 12,000,000.00     บาท

- สัญญาจ
าง 282/282/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 กู
เพื่อตาม

โครงการ โครงสร
างพื้นฐาน จํานวน 21 โครงการ จํานวนเงินที่ขอกู


35,686,900.-บาท ชําระเดือนพฤษภาคมของทุกป5

-สัญญาจ
าง 371/371/2550 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 กู
เพื่อตาม

โครงการ โครงการก8อสร
างอาคารเลือกตั้งเอนกประสงค9

จํานวนที่ขอกู
 1,514,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือนสิงหาคมของทุกป5

 - สัญญาจ
าง 926/84/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 กู
เพื่อตาม

โครงการ โครงการก8อสร
างประปาหมู8บ
าน 3 โครงการ และคลองส8งน้ํารูปตัววี 

จํานวนที่ขอกู
 6,808,682.-บาท ชําระไม8เกินเดือนพฤษภาคมของทุกป5

 - สัญญาจ
าง 971/129/2554 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 กู
เพื่อตาม

โครงการจัดซื้อรถพยาบาล จํานวนเงินที่ขอกู
 1,898,000.-บาท

ชําระไม8เกินเดือน สิงหาคม ของทุกป5 

รายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายท่ัวไป

ประจําป1งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม โจ&

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

แผนงานงบกลาง(00400)
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- สัญญาจ
าง 1000/7/2555 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ตาม

โครงการก8อสร
าง 7 โครงการ จํานวนเงินที่ขอกู
 8,937,000.-บาท

ชําระไม8เกินเดือน ตุลาคม ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1070/77/2555 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ9 2555 ตาม

โครงการก8อสร
างคลองส8งน้ําพร
อมขยายผิวจราจรข
างธนาคารกรุงไทย 

จํานวนเงินที่ขอกู
 4,950,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน กุมภาพันธ9

 ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1106/113/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 ตาม

โครงการก8อสร
างวางท8อระบายน้ําคสล.พร
อมบ8อพักถนนสายเก8า ม.แม8โจ


จํานวนเงินที่ขอกู
 2,340,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน เมษายน

 ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1122/129/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตาม

โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง(ดีเซล) จํานวน 1 คัน

จํานวนเงินที่ขอกู
 1,138,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน พฤษภาคม

 ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1149/156/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตาม

โครงการก8อสร
างระบบประปาหมู8บ
าน ม.5 ต.หนองหาร

จํานวนเงินที่ขอกู
 2,695,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน กรกฎาคมของทุกป5

ตั้งจ ายจากเงินรายได& 9,465,730 บาท ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 2,534,270 บาท

(ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

ชําระหน้ีเงินกู& ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,000,000.00       บาท

-สัญญาจ
าง 1000-25270481 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551  กู
เพื่อ

ตามโครงการ โครงสร
างพื้นฐาน จํานวน 35 โครงการและกู
เพื่อจัดซื้อ

ค8าครุภัณฑ9ยานพาหนะ จํานวน 2 โครงการจํานวนที่ขอกู
 20,000,000.-บาท

ชําระไม8เกินเดือนพฤษภาคม ของทุกป5 

ตั้งจ ายจากเงินรายได& 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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ดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110200) รวม 3,800,000.00       บาท

ชําระหน้ีเงินกู& ก.ส.ท. จํานวน 3,500,000.00       บาท

- สัญญาจ
าง 282/282/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 กู
เพื่อตาม

โครงการ โครงสร
างพื้นฐาน จํานวน 21 โครงการ จํานวนเงินที่ขอกู


35,686,900.-บาท ชําระเดือนพฤษภาคมของทุกป5

-สัญญาจ
าง 371/371/2550 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550 กู
เพื่อตาม

โครงการ โครงการก8อสร
างอาคารเลือกตั้งเอนกประสงค9

จํานวนที่ขอกู
 1,514,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือนสิงหาคมของทุกป5

- สัญญาจ
าง 926/84/2554 ลงวันที่  12 พ.ค.2554 กู
เพื่อตามโครงการ

ก8อสร
างโครงการก8อสร
างประปาหมู8บ
าน 3 โครงการ และคลองส8งน้ํารูปตัววี

จํานวนที่ขอกู
 6,808,682.-บาท ชําระไม8เกินเดือนพฤษภาคมของทุกป5

- สัญญาจ
าง 971/129/2554 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ตาม

โครงการจัดซื้อรถพยาบาล จํานวนเงินที่ขอกู
 1,898,000.-บาท ชําระ

ไม8เกินเดือน สิงหาคม ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1000/7/2555 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ตาม

โครงการก8อสร
าง 7 โครงการ จํานวนเงินที่ขอกู
 8,937,000.-บาท

ชําระไม8เกินเดือน ตุลาคม ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1070/77/2555 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ9 2555 ตาม

โครงการก8อสร
างคลองส8งน้ําพร
อมขยายผิวจราจรข
างธนาคารกรุงไทย 

จํานวนเงินที่ขอกู
 4,950,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน กุมภาพันธ9ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1106/113/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 ตาม

โครงการก8อสร
างวางท8อระบายน้ําคสล.พร
อมบ8อพักถนนสายเก8า ม.แม8โจ


จํานวนเงินที่ขอกู
 2,340,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน เมษายน ของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1122/129/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตาม

โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง(ดีเซล) จํานวน 1 คัน

จํานวนเงินที่ขอกู
 1,138,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน พฤษภาคมของทุกป5

- สัญญาจ
าง 1149/156/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตาม

โครงการก8อสร
างระบบประปาหมู8บ
าน ม.5 ต.หนองหาร

จํานวนเงินที่ขอกู
 2,695,000.-บาท ชําระไม8เกินเดือน กรกฎาคมของทุกป5

ตั้งจ ายจากเงินรายได& (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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ชําระหน้ีเงินกู& ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 300,000.00          บาท

-สัญญาจ
าง 1000-25270481 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551  กู
เพื่อ จํานวน 300,000.00          บาท

ตามโครงการ โครงสร
างพื้นฐาน จํานวน 35 โครงการและกู
เพื่อจัดซื้อ

ค8าครุภัณฑ9ยานพาหนะ จํานวน 2 โครงการจํานวนที่ขอกู
 20,000,000.-บาท

ชําระไม8เกินเดือนพฤษภาคม ของทุกป5 ตั้งจ ายจากเงินรายได&
 (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) จํานวน 978,000.00         บาท

จ8ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ
างของเทศบาล

เมืองแม8โจ
และพนักงานจ
างของศูนย9พัฒนาเด็กเล็ก ตามกฎหมายฯ ใน

อัตราร
อยละ 10 ของค8าจ
าง

ตั้งจ ายจากเงินรายได&  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ประเภทเบี้ยยังชีพผู&ป@วยเอดสA (รหัสบัญชี 110900) จํานวน 306,000.00          บาท

เพื่อจ8ายเปKนเบี้ยยังชีพผู
ปLวยเอดส9 จํานวน 51 ราย

รายละ 500 บาท ตั้งจ8ายไว
ไม8เกิน 12 เดือน ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 510000)

ประเภทเงินสํารองจ าย (รหัสบัญชี 111000) จํานวน 559,810.00          บาท

ประมาณการไว
เผ่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน จําเปKนและไม8สามารถคาดการณ9เกี่ยว

กับอุบัติภัย และสาธารณภัยต8าง ๆ  (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล
ง  

 ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเปKนต
องจ8ายนอกเหนือจากที่

งบประมาณตั้งจ8ายไว
 เพื่อบรรเทาความเดือดร
อนให
แก8ประชาชนหรือกรณี

ที่มีหนังสือส่ังการ เบิกจ8ายจากเงินประเภทนี้ 

ต้ังจ ายจากเงินรายได& (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ประเภทรายจ ายตามข&อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100) รวม 2,175,000.00      บาท

1. ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และผู&ด&อยโอกาส จํานวน 500,000.00          บาท

สําหรับจ8ายเปKนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษาและผู
ด
อยโอกาส

ซึ่งรายได
ไม8เกิน 300 ล
านบาทสามารถตั้งงบประมาณได
ไม8เกิน 2.5% ของ

รายได
ทุกประเภทของป5งบประมาณที่ผ8านมารวมเงินอุดหนุน สามารถเบิกจ8ายได

เฉพาะค8าเล8าเรียนหรือค8าธรรมเนียมการศึกษาหรือค8าบํารุงหรือค8าหน8วยกิต
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ไม8เกินป5ละ 33,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท. 0808.2/ว1365  ลงวันที่ 30 เมษายน 2550  

 ตั้งจ ายจากเงินรายได& (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ8ายเปKนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีสําหรับบุคลากร

ของเทศบาลได
แก8 ผู
บริหาร สมาชิกสภาท
องถิ่น เจ
าหน
าที่ท
องถิ่น 

พนักงานจ
างรวมถึงลูกจ
างของเทศบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรให
มีความรู


ความสามารถในการปฏิบัติงานได
อย8างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน9

ต8อการพัฒนาท
องถิ่น ตามหลักเกณฑ9ของกระทรวงมหาดไทยตามหนังสือ

ที่ มท. 0808.2/ว 1829  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  

 ตั้งจ ายจากเงินรายได& (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3. ค าใช&จ ายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ8ายเปKนค8าใช
จ8ายในการจัดการจราจร ค8าทาสีตีเส
นจราจร ทางข
ามถนน

เส
นขอบทาง บนพื้น แผงกั้น จัดทําปRาย แผงกั้นสัญญาณไฟพร
อมค8าแรง 

 ค8าซ8อมปรับปรุงสัญญาณ ค8าวัสดุอุปกรณ9 เครื่องมือเครื่องใช
ในการกิจการจราจร

ตามถนนสายต8าง ๆ ในเขตเทศบาล หรือค8าใช
จ8ายในการจัดจราจรอื่น ๆ  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด8วนมาก ที่ 0313.4/ว 3203

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจ ายจากเงินรายได& (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท&องถ่ินหรือพื้นท่ี จํานวน 435,000.00          บาท

เพื่อจ8ายเปKนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม8โจ
 ใน

อัตราไม8น
อยกว8าร
อยละ 50 ของค8าบริการสาธารณสุขที่ได
รับจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห8งชาติต8อรายหัวประชากรในพื้นที่ตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห8งชาติลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 ตั้งจ ายจากเงินรายได& (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

5.เงินค าบํารุงสมาคมสันนิบาตแห งประเทศไทย จํานวน 140,000.00          บาท

เพื่อจ8ายเปKนเงินค8าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห8งประเทศไทย ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด8วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555

ตั้งจ ายจากเงินรายได&  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
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6. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแม โจ& จํานวน 1,000,000.00       บาท

เพื่อจ8ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแม8โจ
 โดยยึดหลักประชาชน

ออม 1 ส8วน องค9กรปกครองส8วนท
องถิ่นสมทบ 1 ส8วน และรัฐบาล 1 ส8วน

โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ประเภทเงินช วยพิเศษ (รหัสบัญชี 111200)

เงินช วยเหลือค าทําศพ จํานวน 30,000.00            บาท
สําหรับจ8ายเปKนเงินช8วยค8าทําศพ (เงินช8วยพิเศษ) ให
แก8พนักงาน ลูกจ
างประจํา

และพนักงานจ
างที่เสียชีวิต

ต้ังจ ายจากเงินรายได& (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ประเภทเงินช วยเหลือค ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 30,000.00            บาท
เพื่อจ8ายเปKนเงินช8วยเหลือค8ารักษาพยาบาลสําหรับข
าราชการท
องถิ่น 

ผู
รับบํานาญและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน

ช8วยเหลือค8ารักษาพยาบาลได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว8าด
วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข
าราชการส8วนท
องถิ่นและตามหนังสือที่ 

มท.0318/ว2660 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544 

ตั้งจ ายจากเงินรายได&
(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข&าราชการส วนท&องถ่ิน (กบท.) จํานวน 1,732,800.00      บาท

(รหัสบัญชี 120100)

ตั้งเพื่อเปKนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อช8วยเหลือ

แก8ข
าราชการส8วนท
องถิ่น  เงินช8วยพิเศษ  บําเหน็จตกทอด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด8วนมาก  ที่ มท 0808.5/ว41

ลงวันที่ 13 กันยายน 2553  ให
เทศบาลตั้งจ8ายในอัตรา

ร
อยละ 2 ของรายได
  โดยไม8รวมจากพันธบัตร  เงินกู


เงินที่มีผู
อุทิศให
  และเงินอุดหนุนทุกชนิด ตั้งจ ายจากเงินรายได&

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 510000)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2557-2559) หน
า 167



55

เงินช วยค าครองชีพผู&รับบํานาญ (รหัสบัญชี 120200) จํานวน 32,000.00            บาท

เพื่อจ8ายเปKนเงินค8าครองชีพผู
รับบํานาญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว8าด
วย

เงินช8วยค8าครองชีพผู
รับบํานาญของราชการส8วนท
องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554

ซึ่งได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล
วเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2554 ตั้งจ ายจากเงินรายได&

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง 510000)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ. 2557-2559) หน
า 167
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105,000,000.00                     บาท แยกเป�น

ยอดรวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป รวม 19,383,240.00   บาท

1. งานบริหารงานท่ัวไป (รหัสบัญชี00111) รวม 15,014,680.00    บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 9,162,980.00      บาท

เงินเดือน(ฝ.ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000) รวม 4,260,000.00      บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100) จํานวน 954,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนของผู�บริหารท�องถิ่น  ได�แก	

1.เงินเดือนนายกเทศมนตรใีนอัตราเดือนละ 30,000.-บาท

เปนเงิน  360,000.-บาท ตั้งจ	ายจากเงินรายได�

2. รองนายกเทศมนตรี  ในอัตรา  เดือนละ 16,500.-บาท

จํานวน 3 อัตรา  เปนเงิน 594,000.-บาท

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

รหัสบัญชี 00110)

เงินค4าตอบแทนประจําตําแหน4งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200) จํานวน 312,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนประจําตําแหน	งนายก/รองนายก ฯ ได�แก	

1. ค	าตอบแทนประจําตําแหน	งนายกเทศมนตรี อัตราเดือน

ละ 8,000.-บาท  เปนเงิน 96,000.-บาท ตั้งจ	ายจากเงินรายได�

รายละเอียดประมาณการรายจ4ายงบประมาณรายจ4ายท่ัวไป
ประจําป:งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม4โจ5
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม4

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (รหัสบัญชี 00100)
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2. ค	าตอบแทนประจําตําแหน	งรองนายกเทศมนตรี 

อัตราเดือนละ 6,000.-บาท  จํานวน 3 อัตรา  เปนเงิน  216,000.-บาท

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110) 

เงินค4าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300) จํานวน 312,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนพิเศษผู�บริหารท�องถิ่น  ได�แก	

1. ค	าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี  

อัตราเดือนละ 8,000.-บาท  เปนเงิน 96,000.-บาท ตั้งจ	ายจากเงินรายได�

2. ค	าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี  

อัตราเดือนละ 6,000.-บาท  จํานวน 3 อัตรา  เปนเงิน 216,000.-บาท 

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110) 

เงินค4าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศบาล (รหัสบัญชี 210500) จํานวน 306,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี

ในอัตราเดือนละ 10,500.-บาท  จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน  126,000.-บาท 

และที่ปรึกษานายกเทศมนตรใีนอัตราเดือนละ 7,500.-บาท จํานวน 2 อัตรา 

 เปนเงิน 180,000.-บาท โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110) 

เงินค4าตอบแทนสมาชิกสภาองคCกรปกครองส4วนท5องถิ่น (รหัสบัญชี 210600) จํานวน 2,376,000.00      บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.ได�แก	

1. ค	าตอบแทนประธานสภาเทศบาล 

อัตราเดือนละ 16,500.-บาท  เปนเงิน 198,000-บาท

2. ค	าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล  

อัตราเดือนละ 13,500.-บาท  เปนเงิน  162,000.-บาท

3. ค	าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  อัตราเดือนละ 10,500.-บาท

จํานวน 16 อัตรา  เปนเงิน 2,016,000.-บาท  โดยคํานวณตั้งจ	าย

ไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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เงินเดือนฝ.ายประจํา  (รหัสบัญชี 522000) รวม 4,902,980.00      บาท

เงินเดือนพนักงาน  (รหัสบัญชี 220100) จํานวน 3,073,000.00      บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของสํานักปลัดเทศบาล

พร�อมเงินปรับปรุงประจําปB  โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จํานวน 183,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลสามัญ โดย

คํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

 เงินประจําตําแหน4งของผู5บริหาร (รหัสบัญชี 220300) จํานวน 134,400.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินประจําตําแหน	งให�กับพนักงานเทศบาลตําแหน	งผู�บริหาร 

(ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล) ตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองส	วนท�องถิ่น

ด	วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 โดยคํานวณตั้งจ	าย

ไว�ไม	เกิน 12 เดือน 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู5ได5รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ จํานวน 20,500.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู�ได�รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

ในอัตราร�อยละ 2 ซึ่งมีคําส่ังให�ได�รับเงินตอบแทนตามอัตราที่กําหนดให�

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

ค4าจ5างลูกจ5างประจํา  (รหัสบัญชี 220400) จํานวน 196,080.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนของลูกจ�างประจําของสํานักปลัดเทศบาล

พร�อมเงินปรับปรุงประจําปB โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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ค4าจ5างพนักงานจ5างตามภารกิจ (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 160,560.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงานจ5าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 55,440.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ�างตามภารกิจ

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

ค4าจ5างพนักงานจ5างท่ัวไป(รหัสบัญชี 220600) จํานวน 640,800.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างทั่วไปของสํานักปลัดเทศบาล

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงานจ5าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน 439,200.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ�างทั่วไป

ของสํานักปลัดเทศบาลโดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 5,292,200.00      บาท

ค4าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 657,200.00         บาท

1. ประเภทค4าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนCต4อ จํานวน 306,000.00          บาท

องคCกรปกครองส4วนท5องถ่ิน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 ดังน้ี (รหัสบัญชี 310100)

1. เพื่อจ	ายเปนค	าสินน้ําใจในการจับกุมผู�กระทําผิดพระราชบัญญัติ  

เทศบัญญัติ  หรือกฎหมายอื่นใดมาลงโทษได�ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย  ว	าด�วยการจ	ายเงินรางวัลจับกุมผู�กระทําผิดพระราช

บัญญัติ พ.ศ.2513 และแก�ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2541 ) 

จํานวน 20,000.-บาท
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2. เพื่อจ	ายเปนเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ตํารวจ ซึ่งมา

ช	วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร�อยและความม่ันคง    

ตามหลักเกณฑJและวิธีการตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยที่  

มท 0313.4/ว 3369  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 จํานวน 96,000.-บาท

3. เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทน เงินรางวัลและค	าใช�จ	ายในการดําเนินการสอบ

เพื่อเปลี่ยนสายงานผู�ปฏิบัติเปนผู�บริหารสําหรับคณะกรรมการและ

และเจ�าหน�าที่ที่ดําเนินการสอบและค	าใช�จ	ายต	าง ๆ

จํานวน 10,000.-บาท

4. เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนให�กับผู�ทรงคุณวุฒิ  ผู�ตรวจผลงานของ

คณะกรรมการประเมินความชํานาญหรือความเช่ียวชาญ

ผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาลผู�ขอรับการประเมิน

จํานวน 10,000.-บาท

5. เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข�าราชการ

พนักงานเทศบาล จํานวน 10,000.-บาท

6. เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนความรับผิด

ทางละเมิดของข�าราชการ พนักงานเทศบาล จํานวน 10,000.-บาท

7. เพื่อจ	ายเปนค	าเงินทําขวัญให�แก	พนักงานเทศบาล  

พนักงานจ�าง ในการปฏิบัติงานฝOาอันตรายเปนครั้งคราว 

หรือกรณไีด�รับอุบัติเหตุระหว	างปฏิบัติหน�าที่ จํานวน 10,000.-บาท

8. เพื่อจ	ายเปนเงินประโยชนJตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําปB 2557

ให�แก	พนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง และลูกจ�างประจํา ของ

เทศบาลเมืองแม	โจ� ที่ผ	านเกณฑJการประเมินและมีสิทธไิด�รับ

เงินประโยชนJตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 100,000.-บาท

9. เพื่อจ	ายเปนค	าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบบันทึกรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลการแปรญัตติและในกิจการอื่นของสภาเทศบาล

จํานวน 30,000 บาท
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10. เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ	าย

ได�ตามประเภทรายจ	ายนี้ ฯลฯ จํานวน 10,000.-บาท

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

รหัสบัญชี 00110)

2. ประเภทค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให�แก	พนักงานเทศบาล  พนักงานจ�างและลูกจ�างประจําที่

มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  

ซึ่งเปนงานเร	งด	วนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน

ที่ไม	อาจทําในเวลาราชการได� ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

3. ประเภทค4าเช4าบ5าน (รหัสบัญชี 310400) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ

เบิกค	าเช	าบ�านได�ตามระเบียบฯ  

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

4. ประเภทเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับผู�บริหาร (นายกเทศมนตรี) 

พนักงานเทศบาลและลูกจ�างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตร

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยว

กับการศึกษาบุตรของข�าราชการส	วนท�องถิ่นและตามหนังสือ

ที่ มท.0318/ว.2660 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544  ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

5. ประเภทเงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาลสําหรับผู�บริหาร (นายกเทศมนตรี) 

พนักงานเทศบาลและลูกจ�างประจําและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน

ช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาลได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยเงินสวัสดิการ
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เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข�าราชการส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับที่แก�ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

6. เงินช4วยเหลือบุตร (รหัสบัญชี 310700) จํานวน 1,200.00              บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือบุตร ให�แก	พนักงานเทศบาลและลูกจ�างประจําซึ่งมีสิทธิ

เบิกเงินค	าช	วยเหลือบุตรได�ตามระเบียบฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

ค4าใช5สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 2,040,000.00      บาท

1. ประเภทรายจ4ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) รวม 625,000.00          บาท

1.1 ค4าถ4ายเอกสารและค4าเย็บหนังสือหรือเข5าปกหนังสือ จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าถ	ายเอกสารและค	าจ�างในการเย็บหนังสือ

หรือเข�าปกหนังสือ หรือถ	ายเอกสารเช	น การบริหารจัดการที่ดี 

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาเทศบาล แผนยุทธศาสตรJการพัฒนา ระเบียบ

กฏหมายต	าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.2 ค4าซักฟอก จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.3 ค4าตักสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000.00              บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างตักสิ่งปฏิกูลของสํานักงาน ศูนยJพัฒนาเด็กเล็กรวมถึง

อาคารสถานที่ต	าง ๆ ที่เทศบาลขออนุมัตใิช�ดําเนินการตามภารกิจ ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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1.4 ค4าโฆษณา เผยแพร4 และประชาสัมพันธC จํานวน 300,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างเหมาทําปRายหรือแผงปSดประกาศ การจ�างทํา

โปสเตอรJ การบันทึกภาพยนตJ  วีดโีอเทป วีดีทัศนJ ค	าล�างอัดขยาย

รูปถ	าย การจ�างโฆษณาและเผยแพร	ประชาสัมพันธJกิจการของ

เทศบาล ในสื่อประเภทต	างๆ เช	น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนJ  

หนังสือพิมพJ วารสาร แผ	นพับ ปRายประชาสัมพันธJ 

ปRายไวนิล,สิ่งพิมพJต	างๆ ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.5 ค4าเช4าทรัพยCสิน จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าทรัพยJสินต	าง ๆ เช	น ที่ดิน อาคาร  เครื่องมือ เครื่องใช� 

วัสดุอุปกรณJต	าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเทศบาลได�เช	าทรัพยJสินต	าง ๆ มาดําเนินงานภายใน

ขอบเขตภาระหน�าที่ของเทศบาล

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.6 ค4าธรรมเนียมต4าง ๆ     จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าธรรมเนียมต	าง ๆ เช	น ค	าธรรมเนียมในการฝUกอบรมประชุม 

หรือสัมมนาต	างๆ ของผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

 พนักงานเทศบาล พนักงานจ�างและลูกจ�างประจํา

ค	าธรรมเนียมปRายยานพาหนะ ค	าธรรมเนียมศาล ค	าธรรมเนียมที่ดิน 

 หรือค	าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ	ายในประเภทนี้

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.7 ค4าธรรมเนียมและใช5จ4ายในการดําเนินคดี จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าธรรมเนียมและค	าใช�จ	ายในการดําเนินคดีขององคJกร

ปกครองส	วนท�องถิ่น ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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1.8 ค4าจ5างเหมาบริการ จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างเหมาทําการอย	างหนึ่ง 

อย	างใด ซึ่งมใิช	เปนการประกอบ  ดัดแปลง  ต	อเติม เสริมสร�าง

ครุภัณฑJหรือสิ่งก	อสร�าง ฯลฯ  เช	น  ค	าจ�างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนJ 

ค	าจ�างเหมาตัดหญ�า ค	าจ�างเหมาดูแลรักษาต�นไม� สวนไม�ประดับ  

สวนหย	อม สนามหญ�า หรือที่สาธารณะ ค	าจ�างเหมาล�างทํา

ความสะอาด ค	าจ�างเหมาอื่น ๆ ที่เปนกิจการในอํานาจหน�าที่

ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ	ายในประเภทรายจ	ายนี้ 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 25,000.-บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป 25,000.-บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.9 ค4าติดตั้งโทรศัพทC จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการติดตั้งโทรศัพทJของสํานักงานรวมถึง

อาคารสถานที่ต	าง ๆ ที่เทศบาลขออนุมัตใิช�ดําเนินการตามภารกิจ ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.10 ค4าเช4าพื้นท่ีสําหรับจัดทําเว็บไซดC จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซคJของเทศบาล (Website) เปนราคาต	อปB

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.11 ค4าเช4าท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองแม4โจ5 จํานวน 30,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าที่ดินสําหรับดําเนินกิจการในอํานาจหน�าที่ของเทศบาล 

เช	นเช	าที่ดินราชพัสดุและที่ดินสาธารณประโยชนJในเขตเทศบาลเมืองแม	โจ�

ค	ารางวัดที่ดิน ค	าใช�จ	ายอื่นที่เกี่ยวข�องที่สามารถเบิกได�ตามระเบียบ ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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2. ประเภทรายจ4ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) รวม 630,000.00          บาท
1. ค4ารับรอง รวม 120,000.00         บาท

1.1 ค4ารับรองในการต5อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช	น ค	าอาหาร จํานวน 100,000.00          บาท

ค	าเครื่องดื่ม ค	าของขวัญ ค	าพิมพJเอกสาร ค	าใช�จ	ายที่เกี่ยวเนื่องใน

การเลี้ยงรับรองรวมทั้งค	าบริการ  ซึ่งจําเปนต�องจ	ายที่เกี่ยวกับการ

รับรองเพื่อเปนค	ารับรองในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน

หรือเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ รวมทั้งเจ�าหน�าที่ร	วมต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

โดยตั้งจ	ายไม	เกินปBละ 1% ของรายได�จริงของปBงบประมาณที่ล	วงมา โดยไม	รวมเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู� เงินจ	ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู�อุทิศให� โดยถือปฏิบัติ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548

เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ	ายเงินค	ารับรองหรือค	าเลี้ยงรับรองขององคJกร

ปกครองส	วนท�องถิ่น ตั้งไว� 100,000.- บาท ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

1.2 ค4าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท5องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ  จํานวน 20,000.00            บาท

คณะอนุกรรมการที่ได�รับแต	งตั้งตามกฏหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือส่ัง

การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว	างองคJกรปกครองส	วนท�องถิ่น

หรือองคJกรปกครองส	วนท�องถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนหรือการประชุมอื่น ๆ ที่สามารถ  

เบิกได�ตามระเบียบ เช	น ค	าอาหาร ค	าเครื่องดื่ม ค	าใช�จ	ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวม 

ทั้งค	าบริการซึ่งจําเปนต�องจ	ายที่เกี่ยวกับ การรับรอง ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

 ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548

เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ	ายเงินค	ารับรองหรือค	าเลี้ยงรับรองขององคJกร

ปกครองส	วนท�องถิ่น  ตั้งไว� 20,000 บาท ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

2. ค4าใช5จ4ายในพิธีเปMดอาคารสถานท่ีต4าง ๆ จํานวน 10,000.00            บาท
เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการเปSดอาคารสถานที่ต	าง ๆ ของเทศบาลเมืองแม	โจ�

โดยจ	ายเปนค	าตอบแทน ค	ารับรอง ค	ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพJ

ค	าพิมพJเอกสาร ค	าวัสดุอุปกรณJ ค	าปRาย ค	าดอกไม� กระเช�าดอกไม� 

ค	าเตรียมการและตกแต	งสถานที่ ค	าอาหาร ค	าอาหารว	างและเครื่องดื่ม

ค	าของขวัญของรางวัลของที่ระลึก ค	าสื่อประชาสัมพันธJและค	าใช�จ	าย

อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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3. ค4าใช5จ4ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี รวม 500,000.00          บาท

1.  ค4าใช5จ4ายในการจัดกิจกรรมส4งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและ จํานวน 500,000.00          บาท

พิธีทางศาสนา

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต	าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น

เปนกรณีพิเศษ เช	น งานรับเสด็จ งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งานต�อนรับแขกบ�านแขกเมือง

งานพิธีการทางพุทธศาสนา งานประเพณีต	างๆ เช	น สงกรานตJ,ลอยกระทง,วันขึ้นปBใหม	

เข�าพรรษา,วันปSยะมหาราช .วันเฉลิมพระชนมพรรษา, งานบรรพชาอุปสมบท 

และงานพิธีพราหมณJต	าง ๆ ฯลฯ เช	น การจัดซื้อเครื่องราชสักการะ เครื่องทองน�อย

กระถางธูป เชิงเทียน แจกัน ดอกไม� พานพุ	ม เครื่องไทยธรรม เครื่องกัณฑJเทศนJ

ผ�าแพร ธงชาติ ปRายตราสัญลักษณJต	าง ๆ พระบรมฉายาลักษณJ พวงมาลา วัสดุ

อุปกรณJที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงานต	าง ๆ ฯลฯ

และจ	ายเปนค	าตอบแทน ค	าสมนาคุณวิทยากร ค	าตอบแทนพิธีกร ค	ารับรอง

ค	ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพJ ค	าพิมพJเอกสาร ค	าปRาย ค	าอาหาร 

ค	าอาหารว	างและเครื่องดื่ม ค	าดอกไม� กระเช�าดอกไม� ค	าเตรียมและตกแต	งสถานที่

ค	าของขวัญหรือของที่ระลึก ค	าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค	าป^จจัยเครื่องไทยทาน

ค	าจัดซื้อเทียนพรรษา ค	าพาหนะ ค	าจัดริ้วขบวน และค	าใช�จ	ายอื่นที่จําเปน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

3. ประเภทรายจ4ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม4เข5าลักษณะ รวม 655,000.00          บาท

รายจ4ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)

3.1 โครงการวันเทศบาล จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ประกอบด�วย

การประชาสัมพันธJงานวันเทศบาล การทําบุญตักบาตรและหรือการสวดพระพุทธมนตJ

และถวายภัตตาหารเพลแด	พระภิกษุสงฆJ การคัดเลือก และมอบรางวัลแก	

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ�าง และพนักงานจ�างที่ปฏิบัติงานดีเด	น

และกิจกรรมรณรงคJเพื่อทําความสะอาดสํานักงานฯ และพื้นที่ในเขตเทศบาล

การพบปะระหว	างผู�บริหารพนักงานและลูกจ�าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการปฏิบัติราชการขององคJกรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการที่ดีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 166 ลําดับที่ 79 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

3.2. โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล จํานวน 50,000.00            บาท

จังหวัดและเทศบาล

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการหรือสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ

และหรือ/โครงการพิเศษตามภารกิจหน�าที่ที่ได�รับมอบหมายจากรัฐบาล 

จังหวัดและเทศบาล  เช	น โครงการปกปRองสถาบันสําคัญของชาติ

โดยให�ประชาชนมีส	วนร	วม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด	วนที่สุด

ที่มท 0808.2/ ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 , โครงการวางและปรับ

ปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชนร	วมกับชุมชนในพื้นที่,

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู	หัว

ภูมิพลดุลยเดช และพระราชเสาวนียJของสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวมมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการปฏิบัติราชการ

ขององคJกรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการที่ดีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 167 ลําดับที่ 88 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

3.3 โครงการอบรมการนํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ จํานวน 30,000.00            บาท

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการฝUกอบรมให�ความรู� การนํามาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก	บุคลากร

ของเทศบาลเมืองแม	โจ�และผู�นําชุมชนในเขตเทศบาล กลุ	มองคJกรท�องถิ่น

โดยเรียนเชิญวิทยากร หรือผู�ทรงคุณวุฒิ จ	ายเปนค	าจัดทําเอกสาร 

ค	าวัสดุ อุปกรณJ ค	าวิทยากร ค	าเลี้ยงรับรอง ค	าอาหาร/เครื่องดื่ม ค	าของ

ที่ระลึกฯลฯ เพื่อเรียนรู�และเปนประสบการณJนํามาปรับปรุงการ
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ปฏิบัติงานให�มีคุณภาพ ถูกต�อง และรวดเร็วเพิ่มขึ้น 

เพื่อให�บุคลากรทุกคนได�รับการสัมมนาฝUกอบรมอย	างน�อย 1 หลักสูตรต	อปB ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการฝUกอบรมของ

องคJกรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2549

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการที่ดีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 157 ลําดับที่ 95 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

3.4 โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล และแผนยุทธศาสตรC จํานวน 30,000.00            บาท

การพัฒนา

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา 

และแผนยุทธศาสตรJการพัฒนา รวมไปถึงการประชุมประชาคม 

 การจัดประชาพิจารณJเพื่อรับฟ^งป^ญหาความต�องการของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองแม	โจ� ค	าวัสดุ อุปกรณJ ค	าวิทยากร ค	าเลี้ยงรับรอง

ค	าอาหาร/เครื่องดื่ม ค	าของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อนําป^ญหาและความต�องการ

ของประชาชนมาบรรจุไว�ในแผนงานโครงการของเทศบาล 

เพื่อพัฒนาท�องถิ่น ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการท่ีดีแนวทางประชาสัมพันธJข	าวสารและส	งเสริมการมีส	วนร	วมของประชาชน

หน�า 156 ลําดับที่ 8 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

3.6 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู5บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน จํานวน 300,000.00          บาท

เทศบาล และพนักงานจ5างและลูกจ5างประจํา

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานให�แก	

ผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง

และลูกจ�างประจํา เช	น อบรมการบริหารองคJกรตามหลักการบริหาร
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จัดการบ�านเมืองที่ดี การอบรมการบริหารสู	ความเปนเลิศตามหลักการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม	 ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และวิสัยทัศนJ

ในการบริหารจัดการองคJกร การบริการสาธารณะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน โดยจ	ายเปนค	าตอบแทนวิทยากร ค	ารับรอง 

 ค	ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพJ ค	าพิมพJเอกสาร ค	าวัสดุอุปกรณJ

 ค	าปRาย ค	าดอกไม� กระเช�าดอกไม� ค	าตกแต	งสถานที่ ค	าพาหนะ

ค	าเช	าที่พัก ค	าอาหาร ค	าอาหารว	างและเครื่องดื่ม ค	าของขวัญหรือของ

ที่ระลึก และค	าใช�จ	ายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการฝUกอบรมของ

องคJกรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2549

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการท่ีดีแนวทางประชาสัมพันธJข	าวสารและส	งเสริมการมีส	วนร	วมของประชาชน

หน�า 145 ลําดับที่ 10 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

3.7 ค4าใช5จ4ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 5,000.00              บาท

หรือเลือกตั้งซ4อมนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและเลือกตั้งท่ัวไป

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หรือเลือกตั้ง

ซ	อมนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและเลือกตั้งทั่วไป ฯลฯ

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือผู�บริหารท�องถิ่น

พ.ศ.2545 แก�ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2554 ของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.)

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการท่ีดีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

หน�า 162 ลําดับที่ 47 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	



70

3.8 ค4าใช5จ4ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000.00            บาท

และนอกราชอาณาจักร

 เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการเดินทางไปราชการของผู�บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง และลูกจ�างประจํา โดยจ	าย

เปนค	าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค	าพาหนะ ค	าเช	าที่พัก ค	าบริการจอดรถ ณ 

ท	าอากาศยาน ค	าผ	านทางด	วนพิเศษ ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน

และค	าธรรมเนียมต	าง ๆ รวมไปถึงค	าใช�จ	ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

3.9 ค4าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในงานพิธีต4าง ๆ จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัลในงานพิธีต	าง ๆ หรือ

กิจกรรมพิเศษต	าง ๆ สําหรับแจกแก	แขกของเทศบาลและเปนของขวัญ 

ของที่ระลึก เพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยนสําหรับโครงการทัศนศึกษาดูงาน

หรือเงินรางวัลแก	ผู�สนับสนุน ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

3.10 ค4าพวงมาลัย ช4อดอกไม5 กระเช5าดอกไม5 และพวงมาลา จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อพวงมาลัย ช	อดอกไม� กระเช�าดอกไม� พวงมาลา

พานพุ	ม ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

3.11 ค4าชดใช5ค4าเสียหายหรือค4าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าชดใช�ค	าเสียหายหรือค	าสินไหมทดแทนค	าธรรมเนียมอัน

เกี่ยวเนื่องกับคดีต	าง ๆ ของเทศบาลเมืองแม	โจ� ตามหนังสือส่ังการที่ มท 0313.4/ว1400

 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537  ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

3.12 โครงการอบรมไกล4เกลี่ยข5อพิพาทในชุมชนเทศบาลเมืองแม4โจ5 จํานวน 30,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมไกล	เกลี่ยข�อพิพาท

ในชุมชน เพื่อเผยแพร	และให�ความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต�นและกฎหมายในชีวิต
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ประจําวัน เพื่อสนับสนุนให�ชุมชนมีบทบาทในการไกล	เกลี่ยประนอมข�อพิพาท ปRองกัน

เฝRาระวังอาชญากรรม และเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู�นําชุมชนและกรรมการไกล	เกลี่ย

เช	น ค	าตอบแทน ค	าอาหาร อาหารว	าง พร�อมเครื่องดื่ม ค	าพาหนะ

 ค	าที่พัก ค	าวัสดุอุปกรณJ ค	าของที่ระลึก ค	าใบประกาศนียบัตร

ค	าจัดทําเอกสาร ค	ากระเป_าเอกสาร ค	าพาหนะ ค	าสมนาคุณวิทยากร ะค	าใช�จ	าย

ค	าใช�จ	ายในการเดินทางของวิทยากรและค	าใช�จ	ายจัดกิจกรรมต	าง ๆ ของโครงการและ

อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

บริหารจัดการท่ีดีแนวทางการประชาสัมพันธJข	าวสารและส	งเสริมการมีส	วนร	วมของประชาชน

หน�า 156 ลําดับที่ 2 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการจัดระเบียบ

ภายในชุมชน และการสร�างความร	วมมือในการรักษาความสงบเรียบร�อยของจังหวัดเชียงใหม	

3.13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธC จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธJ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร	ข�อมูลข	าวสารของเทศบาลเมืองแม	โจ� เพื่อเพิ่ม

ความรู�แก	บุคลากรในการประชาสัมพันธJหน	วยงาน เพื่อให�การจัดทํารายงานประจําปB

ของเทศบาลสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานของเทศบาลได�ครบถ�วน เปนรูปธรรม

เพื่อประสานเครือข	ายประชาสัมพันธJในชุมชนและหน	วยงานอื่น เพื่อจ	ายเปนค	าจัดทํา

รายงานประจําปB จัดทําวารสารรายเดือน จัดอบรมกลยุทธJการประชาสัมพันธJของชุมชน

จัดอบรมการสร�างเว็บไซตJและปรับปรุงเว`ปไซตJประชาสัมพันธJแก	บุคลากรและชุมชน

การจัดอบรมเครือข	ายประชาสัมพันธJในชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะการประกาศเสียงตามสาย

และผ	านวิทยุกระจายเสียง จัดทําข�อมูลสารสนเทศปรับปรุงและพัฒนาระบบ wifi

ในสํานักงานและให�ครอบคลุมทุกหมู	บ�านเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการท	องเที่ยว 

ของจังหวัดเชียงใหม	 การจัดอบรมนักประชาสัมพันธJรุ	นเยาวJ

และมิสเตอรJประชาสัมพันธJในชุมชน ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู	บ�าน

จัดอบรมการพัฒนาทักษะการพูดการเขียนข	าวในการประชาสัมพันธJในที่ชุมชนและการ

ให�บริการสาธารณะและการประสานงานระหว	างองคJกร การแถลงผลการบริหาร

งานของคณะผู�บริหาร ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 
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การพัฒนาพื้นฐานการจัดการท่ีดีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

หน�า 156 ลําดับที่ 9 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

3.14 โครงการให5บริการประชาชนของสํานักทะเบียนราษฎร จํานวน 30,000.00            บาท

เทศบาลเมืองแม4โจ5

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณJต	าง ไว�บริการประชาชนที่มาติดต	อ

ราชการกับงานทะเบียนราษฎร เช	น น้ําดื่ม เครื่องดื่มสุขภาพ และค	าใช�จ	ายอื่น ๆ 

ที่จําเปน ฯลฯ

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการท่ีดีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

หน�า 156 ลําดับที่ 5 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJการพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

4. ประเภทรายจ4ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ4อมแซมทรัพยCสิน (รหัสบัญชี 320400) รวม 130,000.00          บาท

4.1 ค4าบํารุงรักษาหรือซ4อมแซมครุภัณฑC จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าบํารุงรักษาหรือซ	อมแซมครุภัณฑJสํานักงาน ครุภัณฑJ จํานวน 100,000.00          บาท

ยานพาหนะ ครุภัณฑJคอมพิวเตอรJ ที่ชํารุดเสียหาย เช	น เครื่องคอมพิวเตอรJ เครื่องพิมพJดีด

เครื่องถ	ายเอกสารเครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ  ให�อยู	ในสภาพที่ใช�งานได�ดี

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

4.2 ค4าบํารุงรักษาหรือซ4อมแซมทรัพยCสิน จํานวน 30,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าบํารุงรักษา และซ	อมแซมวัสดุต	าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

ค4าวัสดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 800,000.00          บาท

1. ค4าวัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) รวม 230,000.00         บาท

1.1 เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช	น กระดาษ ปากกา จํานวน 200,000.00          บาท

แฟRม ตรายาง แผ	นพลาสติก แผ	นพลาสติกอาคิลิก แผงกั้นห�อง
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(พารJทิช่ัน)สิ่งพิมพJที่ได�จากการซื้อหรือจ�างพิมพJ(หนังสือพิมพJ หนังสือ 

เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพJ หมึก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน แผงกั้นจราจร  

ปRายจราจร ฯลฯ ที่ใช�ในกิจการของเทศบาล 

1.2 เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อหนังสือพิมพJรายวัน วารสารต	าง ๆ และสิ่งพิมพJอื่น ๆ จํานวน 30,000.00            บาท

ที่จําเปนสําหรับศูนยJข�อมูลข	าวสารประจําหมู	บ�าน ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

2. ค4าวัสดุงานบ5านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับใช�ให�บริการประชาชน 

เช	น กระดาษทิชชู น้ําชา กาแฟ แปรง ไม�กวาด ถังขยะ ผ�าปูโต`ะ  ถ�วยชาม  

ช�อนส�อม ผงซักฟอก  น้ํายาล�างห�องน้ํา  น้ํายาล�างจาน ถุงขยะ ฯลฯ 

สําหรับใช�ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ 

ที่อยู	ในความรับผิดชอบของเทศบาล และใช�ในกิจการของเทศบาล 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

3. ค4าวัสดุยานพาหนะและขนส4ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุยานพาหนะและขนส	ง  เช	น  แบตเตอรี่,ยางนอก  

ยางใน,หัวเทียน,ฟSลมJกรองแสง ฯลฯ  สําหรับรถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ํา  

รถกู�ภัย,รถยนตJ,รถตู�,รถจักรยานยนตJและยานหนะอื่นๆ

ที่ใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

4. ค4าวัสดุเชื้อเพลิงและหล4อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน 300,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุเช้ือเพลิงและหล	อลื่น  เช	น  น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเครื่อง   น้ํามันจารบี  ก`าซหุงต�ม  ถ	าน  น้ํามันก`าด ฯลฯ  สําหรับ

ยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช�ในงานต	างๆ 

ที่เปนกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร4 (รหัสบัญชี 331100) จํานวน 20,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุโฆษณาและเผยแพร	 เช	น กระดาษเขียนโปสเตอรJ 

พู	กันและสี  ฟSลJม  สไลดJ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ( วีดโีอเทป , 

แผ	นซีดี ) ภาพถ	ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ได�จาการล�าง  อัด  

ขยาย ฯลฯ  สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

6. วัสดุคอมพิวเตอรC (รหัสบัญชี 331400) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุคอมพิวเตอรJ เช	น ผงหมึก ตลับผงหมึก 

แผ	นกรองแสง แปRนพิมพJ ( Key Board ) เมาสJ  แผ	นหรือจาน

บันทึกข�อมูล  เมนบอรJด  เมมโมรี่ชิป   โปรแกรมคอมพิวเตอรJ 

ซอฟตJแวรJกระดาษต	อเนื่อง ฯลฯ  สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

ค4าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 1,795,000.00      บาท

1. ค4ากระแสไฟฟRา (รหัสบัญชี 340100) จํานวน 1,300,000.00      บาท

เพื่อจ	ายเปนค	ากระแสไฟฟRาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคาร

สิ่งปลูกสร�างอื่น ฯลฯ ที่อยู	ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแม	โจ�

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

2. ค4านํ้าประปา (รหัสบัญชี 340200) จํานวน 15,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าน้ําประปาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคาร

สิ่งปลูกสร�างอื่นที่อยู	ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแม	โจ� 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)
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3. ค4าโทรศัพทC (รหัสบัญชี 340300) จํานวน 80,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าโทรศัพทJสํานักงานเทศบาลและโทรศัพทJเคลื่อนที่

และหมายความรวมถึงค	าใช�จ	ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการดังกล	าวและ 

ค	าใช�จ	ายที่เกิดขึ้นจากการใช�บริการ เช	น  ค	าเช	าเครื่อง ค	าเช	าหมาย 

เลขโทรศัพทJ  ค	าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00110)

4. ค4าไปรษณียC (รหัสบัญชี 340400) จํานวน 200,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าส	งไปรษณียJและโทรเลข  ค	าธนาณัติ  ค	าซื้อดวงตรา

ไปรษณียากร ค	าเช	าตู�ไปรษณียJของเทศบาล ฯลฯ  สําหรั บใช�ในกิจการของเทศบาล

 ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00110)

5. ค4าบริการทางด5านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) จํานวน 200,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าบริการทางด�านโทรคมนาคม  เช	น ค	าโทรภาพหรือ

โทรสาร  ค	าวิทยุติดตามตัว ค	าวิทยุสื่อสาร และค	าใช�จ	ายเกี่ยวกับ

การใช�ระบบอินเตอรJเน็ต โดยจ	ายเปนค	าเช	าสัญญาณอินเตอรJเน็ท 

และให�หมายความรวมทั้งค	าใช�จ	ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการดังกล	าวและค	าใช�

จ	ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช�บริการสําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

 ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00110)

งบลงทุน รวม 504,500.00          บาท

ครุภัณฑC (รหัสบัญชี 541000) รวม 504,500.00          บาท

1.ครุภัณฑCสํานักงาน (รหัสบัญชี 410100) จํานวน 107,500.00         บาท

1.1 โครงการจัดทําแท	นบรรยาย สําหรับใช�ในกิจกรรมต	าง ๆ ของเทศบาล จํานวน 40,000.00            บาท

เมืองแม	โจ�ขนาดไม	น�อยกว	า 80x108 ซม. จํานวน 2 แท	น 

1.2 โครงการจัดซื้อโต`ะหมู	บูชา จํานวน 2 ชุด เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อโต`ะหมู	บูชา จํานวน 30,000.00            บาท

หมู	 9 ชนิดไม�สัก 1 ชุดและ หมู	 7 ชนิดไม�สีทอง จํานวน 1 ชุด 

1.3 โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข�าเล	ม จํานวน 18,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษมือโยก จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ

เฉพาะโดยสังเขป ดังนี้
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 - เปนชนิดสันห	วงพลาสติก ขนาดไม	ตํ่ากว	า 21 ห	วง

 - เข�าเล	มได�หนาไม	ตํ่ากวา 2 นิ้ว

 - เข�าเล	มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4

 - ปรับระยะห	างระหว	างขอบเอกสารและรูเจาะได�

1.4 โครงการจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 19,500.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
โดยสังเขป ดังนี้

 - ทําลายเอกสารได�ครั้งละไม	เกิน 16-18 แผ	น (70 แกรม)

 - ความกว�างของช	องใส	เอกสาร 245 มม.

 - ความเร็วในการทําลายเอกสาร 4.3 เมตร/นาที

 - ตัดกระดาษแบบตัดตรง 3 มม.

 - สามารถทําลายลวดเย็บ , ลวดเสียบและแผ	น CD ได�

 - กําลังมอเตอรJ 884 watt

 - กําลังกระแสไฟ 110-230 V / 50, 60 Hz

 - มีระบบตัดไฟเมื่อมีการเคลื่อนย�ายถัง

 - มีระบบถอยหลังอัตโนมัติ

 - มีระบบหยุดการทํางานอัตโนมัติเมื่อความร�อนเกิน

 - มีระบบหยุดทํางานอัตโนมัติเมื่อกระดาษติด

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 166 ลําดับที่ 72,73,74,75 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJ

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

 2. ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC (รหัสบัญชี 411600) จํานวน 17,000.00           บาท

1.เครื่องสํารองไฟฟRา ขนาด 750 VA ราคาเครื่องละ 1,700 บาท 

จํานวน 10 เครื่อง 

 - มีกําลังไฟฟRาด�านนอกไม	น�อยกว	า 750 VA

 - สามารถสํารองไฟฟRาได�ไม	น�อยกว	า 15 นาที

ตามหลักเกณฑJราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑJคอมพิวเตอรJกระทรวง 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สารฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 162 ลําดับที่ 51 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJ

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

3.ค4าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑC จํานวน 380,000.00         บาท

3.1 เพื่อจ	ายเปนค	าปรับปรุง, ดัดแปลง, ประกอบ, และต	อเติมครุภัณฑJ จํานวน 200,000.00          บาท

เพื่อให�ครุภัณฑJมีสภาพดีขึ้น ให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ

เช	น เครื่องคอมพิวเตอรJ  รถยนตJส	วนกลาง รถตัดหญ�า เครื่องพ	นหมอกควัน 

และครุภัณฑJอื่น ๆ ที่อยู	ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแม	โจ� (วงเงินเกิน 5,000 บาท) 

3.2 เพื่อจ	ายในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรJงานทะเบียนราษฎร จํานวน 180,000.00         บาท

เทศบาลเมืองแม	โจ� ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 163 ลําดับที่ 62 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJ

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 55,000.00            บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 55,000.00            บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนส4วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) รวม 30,000.00            บาท

1.1 อุดหนุนสํานักงานส4งเสริมการปกครองท5องถ่ินจังหวัดเชียงใหม4 จํานวน 30,000.00            บาท

ตามโครงการศูนยJประสานงานขององคJกรปกครองส	วนท�องถิ่นจังหวัดเชียงใหม	

ประจําปBงบประมาณ 2557 โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ

จังหวัดเชียงใหม	 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556 ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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หน�า 146 ลําดับที่ 7 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJ

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

2. ประเภทเงินอุดหนุนองคCกรปกครองส4วนท5องถิ่น (รหัสบัญชี 610100) รวม 25,000.00            บาท

2.1 อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองเล็น จํานวน 25,000.00            บาท

อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองเล็นตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณJในสถานที่กลาง

สําหรับเปนศูนยJรวมข	าวการจัดซื้อจัดจ�างหน	วยการบริหารราชการส	วนท�องถิ่น

อําเภอสันทราย ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

กระจายอํานาย จังหวัดเชียงใหม	 ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรJการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 146 ลําดับที่ 8 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรJ

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	
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2. งานบริหารงานคลัง(รหัสบัญชี 00113) รวม 4,368,560.00      บาท

งบบุคลากร  (รหัสบัญชี 520000) รวม 3,214,560.00      บาท

เงินเดือนฝ.ายประจํา (รหัสบัญชี 522000) รวม 3,214,560.00      บาท

เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จํานวน 1,965,000.00      บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองคลัง

พร�อมเงินปรับปรุงประจําปB  โดยคํานวณตั้ง

จ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จํานวน 133,200.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินค	าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินเพิ่ม

การครองชีพช่ัวคราวให�แก	พนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 

12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

 เงินประจําตําแหน4งของผู5บริหาร (รหัสบัญชี 220300) จํานวน 67,200.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินประจําตําแหน	งให�กับพนักงานเทศบาลตําแหน	งผู�บริหาร 

(ผู�อํานวยการกองคลัง) ตามหนังสือกรมส	งเสริมการปกครองส	วนท�องถิ่น

ด	วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

ค4าจ5างลูกจ5างประจํา (รหัสบัญชี 220400) จํานวน 185,160.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างประจําพร�อมเงินปรับปรุงค	าจ�าง

ให�แก	ลูกจ�างประจํา(กองคลัง) โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน

12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)
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ค4าจ5างพนักงานจ5าง (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 448,800.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างตามภารกิจ (กองคลัง)

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงานจ5าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน 91,200.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ�างตาม

ภารกิจ(กองคลัง) โดยคํานวณตั้งจ	ายไว� ไม	เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

ค4าจ5างพนักงานจ5าง (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 192,240.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างทั่วไป (กองคลัง)

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงานจ5าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน 131,760.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ�างทั่วไป

(กองคลัง) โดยคํานวณตั้งจ	ายไว� ไม	เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,154,000.00      บาท

ค4าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 206,000.00          บาท

1. ประเภทค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให�แก	พนักงานเทศบาล  พนักงานจ�างและลูกจ�างประจําที่

มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  

ซึ่งเปนงานเร	งด	วนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน
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ที่ไม	อาจทําในเวลาราชการได� ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

2. ประเภทค4าเช4าบ5าน (รหัสบัญชี 310400) จํานวน 36,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ

เบิกค	าเช	าบ�านได�ตามระเบียบฯ  ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

3. ประเภทเงินช4วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน 20,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตร

ได�ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

4. ประเภทเงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาล

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

ของข�าราชการส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับที่แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

ค4าใช5สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 470,000.00         บาท

1. ประเภทรายจ4ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) รวม 110,000.00          บาท

1.1 ค4าถ4ายเอกสารและค4าเย็บหนังสือหรือเข5าปกหนังสือ จํานวน 20,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าถ	ายเอกสารและค	าจ�างในการเย็บหนังสือ

หรือเข�าปกหนังสือ หรือถ	ายเอกสารเช	น การบริหารจัดการที่ดี 

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาเทศบาล แผนยุทธศาสตรJการพัฒนา ระเบียบ

กฏหมายต	าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)
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1.2. ค4าธรรมเนียมต4าง ๆ     จํานวน 10,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าธรรมเนียมต	าง ๆ เช	น  ค	าธรรมเนียมในการฝUกอบรมประชุมสัมมนาต	าง ๆ 

ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ�างและลูกจ�างประจํา ค	าธรรมเนียม

ปRายยานพาหนะ ค	าธรรมเนียมศาล ค	าธรรมเนียมที่ดิน หรือค	าธรรเนียมใด ๆ 

ที่สามารถเบิกจ	ายในประเภทรายจ	ายนี้  ตั้งจ4ายจากรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

1.3 ค4าโฆษณา เผยแพร4 และประชาสัมพันธC จํานวน 30,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างเหมาทําปRายหรือแผงปSดประกาศ การจ�างทํา

โปสเตอรJ การบันทึกภาพยนตJ  วีดโีอเทป วีดีทัศนJ ค	าล�างอัดขยาย

รูปถ	าย การจ�างโฆษณาและเผยแพร	ประชาสัมพันธJกิจการของ

เทศบาล ในสื่อประเภทต	างๆ เช	น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนJ  

หนังสือพิมพJ วารสาร แผ	นพับ ปRายประชาสัมพันธJ 

ปRายไวนิล,สิ่งพิมพJต	างๆ ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

1.4 ค4าเช4าทรัพยCสิน จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าทรัพยJสิน เครื่องมือ เครื่องใช� วัสดุอุปกรณJต	าง ๆ ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

2. ประเภทรายจ4ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม4เข5าลักษณะ รวม 360,000.00          บาท

รายจ4ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)

2.1.  ค4าใช5จ4ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตามกรอบระยะ

เวลาและถูกต�องตามกฎหมาย ค	าแผ	นพับประชาสัมพันธJค	าวัสดุอุปกรณJ

และอื่นๆ ที่จําเปน โดยวิธีสร�างแรงจูงใจในการชําระภาษี ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559) หน�า 170 ข�อ 3
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2.2. ค4าใช5จ4ายโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษใีนเขตเทศบาล จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษใีนเขตเทศบาลเมือง

แม	โจ� ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559) หน�า 170 ข�อ 4

2.3. ค4าใช5จ4ายโครงการอบรมเสริมสร5างความรู5ความเข5าใจในการชําระภาษี จํานวน 30,000.00            บาท

ของผู5ประกอบการ

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในโครงการเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในการ

ชําระภาษีของผู�ประกอบการ โดยการฝUกอบรม

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการฝUกอบรมของ

องคJกรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2549

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปB (พ.ศ. 2557-2559) หน�า 170 ข�อ 6

2.4. ค4าใช5จ4ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 80,000.00            บาท

และนอกราชอาณาจักร 

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ�าง  และลูกจ�างประจํา โดยจ	ายเปนค	าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

 ค	าพาหนะ ค	าเช	าที่พัก ค	าบริการจอดรถ ณ ท	าอากาศยาน ค	าผ	าน

ทางด	วนพิเศษ ค	าธรรมเนียมในการใช�สนามบิน  

และค	าใช�จ	ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข�อง ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

3. ค4าบํารุงรักษาซ4อมแซมทรัพยCสิน  (รหัสบัญชี 320400) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าบํารุงรักษาซ	อมแซมทรัพยJสิน เพื่อให�สามารถใช�งานได�ตาม

ปกติ เช	น ค	าซ	อมแซมทรัพยJสิน ครุภัณฑJต	าง ๆ ค	าบํารุงรักษาทรัพยJสิน 

เปนต�น ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)
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ค4าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 440,000.00          บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) จํานวน 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช	น กระดาษ ปากกา 

แฟRม ตรายาง แผ	นพลาสติก แผ	นพลาสติกอาคิลิก แผงกั้นห�อง

(พารJทิช่ัน)สิ่งพิมพJที่ได�จากการซื้อหรือจ�างพิมพJ(หนังสือพิมพJ หนังสือ 

เอกสาร วารสาร ฯลฯ ) แบบพิมพJ หมึก น้ําดื่ม แผงกั้นจราจร ปRายจราจร ฯลฯ 

ที่ใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

2. ค4าวัสดุงานบ5านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จํานวน 20,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับใช�ให�บริการประชาชน 

เช	น กระดาษทิชชู น้ําชา กาแฟ แปรง ไม�กวาด ถังขยะ ผ�าปูโต`ะ  ถ�วยชาม  

ช�อนส�อม ผงซักฟอก  น้ํายาล�างห�องน้ํา  น้ํายาล�างจาน ถุงขยะ ฯลฯ 

สําหรับใช�ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ 

ที่อยู	ในความรับผิดชอบของเทศบาล และใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

3. ค4าวัสดุยานพาหนะและขนส4ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน 50,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุยานพาหนะและขนส	ง  เช	น  แบตเตอรี่,ยางนอก  

ยางใน,หัวเทียน,ฟSลมJกรองแสง ฯลฯ  รถยนตJ รถจักรยานยนตJและยานพานะอื่นๆ 

ที่ใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

4. ค4าวัสดุเชื้อเพลิงและหล4อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน 150,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุเช้ือเพลิงและหล	อลื่น  เช	น  น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเครื่อง   น้ํามันจารบี  ก`าซหุงต�ม  ถ	าน  น้ํามันก`าด ฯลฯ  สําหรับ

ยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช�ในงานต	างๆ ที่เปนกิจการของเทศบาล

 ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)
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5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร4 (รหัสบัญชี 331100) จํานวน 20,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุโฆษณาและเผยแพร	 เช	น กระดาษเขียนโปสเตอรJ 

พู	กันและสี  ฟBลJม  สไลดJ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ( วีดโีอเทป , 

แผ	นซีดี ) ภาพถ	ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ได�จาการล�าง  อัดขยาย ฯลฯ 

 สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรC (รหัสบัญชี 331400) รวม 100,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุคอมพิวเตอรJ เช	นผงหมึก ตลับหมึก แผ	นกรองแสง

แปRนพิมพJเมาสJ แผ	นหรือจานบันทึกข�อมูล เมนบอรJด เมมโมรี่ชิป

โปรแกรมคอมพิวเตอรJ  ฯลฯ  ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

ค4าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 38,000.00           บาท

1. ค4าโทรศัพทC (รหัสบัญชี 340300) จํานวน 30,000.00            บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าโทรศัพทJสํานักงานเทศบาลและโทรศัพทJเคลื่อนที่

และหมายความรวมถึงค	าใช�จ	ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการดังกล	าวและ 

ค	าใช�จ	ายที่เกิดขึ้นจากการใช�บริการ เช	น  ค	าเช	าเครื่อง ค	าเช	าหมาย 

เลขโทรศัพทJ  ค	าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)

2. ค4าบริการทางด5านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) จํานวน 8,000.00              บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าบริการทางด�านโทรคมนาคม  เช	น ค	าโทรภาพหรือ

โทรสาร  ค	าวิทยุติดตามตัว ค	าวิทยุสื่อสาร และค	าใช�จ	ายเกี่ยวกับ

การใช�ระบบอินเตอรJเน็ต โดยจ	ายเปนค	าเช	าสัญญาณอินเตอรJเน็ท 

และให�หมายความรวมทั้งค	าใช�จ	ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการดังกล	าวและค	าใช�

จ	ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช�บริการสําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รหัสบัญชี 00113)
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ยอดรวมแผนงานรักษาความสงบภายใน รวม 2,819,040.00   บาท

1. งานเทศกิจ(รหัสบัญชี 00121) รวม 886,000.00       บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 756,000.00       บาท

เงินเดือน (ฝ/ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000) รวม 756,000.00       บาท

ค3าจ4างพนักงานจ4างตามภารกิจ (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 172,560.00       บาท

 เพื่อจ
ายเป�นค
าจ�างช่ัวคราวให�แก
พนักงานจ�างตามภารกิจของสํานักปลัดเทศบาล

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ รหัสบัญชี 00122)

เงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ4าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 43,440.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ�างตามภารกิจ

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ รหัสบัญชี 00122)

ค3าจ4างพนักงานจ4างท่ัวไป (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 320,400.00       บาท

 เพื่อจ
ายเป�นค
าจ�างช่ัวคราวให�แก
พนักงานจ�างทั่วไปของสํานักปลัดเทศบาล

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ รหัสบัญชี 00122)

เงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ4าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 219,600.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ�างทั่วไป

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ รหัสบัญชี 00122)

รายละเอียดประมาณการรายจ3ายงบประมาณรายจ3ายท่ัวไป

ประจําป?งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม3โจ4

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม3

แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)
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งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 130,000.00       บาท

ค3าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 50,000.00          บาท

ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัสบัญญชี 310300) จํานวน 50,000.00          บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�แก
พนักงาน

ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ รหัสบัญชี 00122)

ค3าใช4สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 30,000.00         บาท

1. ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม3เข4าลักษณะ

รายจ3ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300)

ค3าใช4จ3ายในการจัดตั้งสายตรวจชุมชน จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการจัดตั้งสายตรวจชุมชน เพื่อให�ประชาชนมีส
วนร
วม

ในการรักษาความสงบเรียบร�อย เช
นการฝ5กอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับกฎหมาย

ที่เกี่ยวข�อง จุดบริการประชาชนตรวจความสงบเรียบร�อยในชุมชน ฯลฯ

โดยจ
ายเป�นค
าตอบแทน ค
าสมนาคุณวิทยากร ค
ารับรอง ค
ากระดาษและ

เครื่องเขียน แบบพิมพ8 ค
าพิมพ8เอกสาร ค
าป9าย ค
าดอกไม� กระเช�าดอกไม� 

ค
าเตรียมและตกแต
งสถานที่ ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม

ค
าของขวัญหรือของที่ระลึก ค
าตอบแทน ค
าเบี้ยเลี้ยง ค
าพาหนะให�แก
เจ�าหน�าที่

และผู�มาช
วยปฏิบัติงาน ค
าวัสดุอุปกรณ8 และค
าใช�จ
ายอื่นที่จําเป�น

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ5กอบรมของ

องค8กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ รหัสบัญชี 00122)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปC (พ.ศ. 2556-2558) หน�า 126

ค3าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 50,000.00          บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต3งกาย (รหัสบัญชี 331200) จํานวน 50,000.00          บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุเครื่องแต
งกายและอุปกรณ8อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง สําหรับ

เจ�าหน�าที่เทศกิจ ชุดเครื่องแบบพนักงานเทศกิจ ประกอบด�วย หมวก เสื้อ 

กางเกง เข็มขัด รองเท�า ฯลฯ ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานเทศกิจ รหัสบัญชี 00122)
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2. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00122) รวม 1,933,040.00    บาท

3. งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) รวม 1,933,040.00    บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 968,040.00       บาท

เงินเดือนฝ/ายประจํา (รหัสบัญชี 522000) รวม 968,040.00       บาท

ค3าจ4างลูกจ4างประจํา (รหัสบัญชี 220400) จํานวน 208,040.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเดือนของลูกจ�างประจํา พร�อมเงินปรับปรุงประจําปC

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย  รหัสบัญชี 00123)

เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู4ได4รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ จํานวน 4,000.00            บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู�ได�รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

ในอัตราร�อยละ 2 ซึ่งมีคําส่ังให�ได�รับเงินตอบแทนตามอัตราที่กําหนดให�

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย  รหัสบัญชี 00123)

ค3าจ4างพนักงานจ4าง (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 421,080.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจ�างช่ัวคราวให�แก
พนักงานจ�างตามภารกิจ 

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย  รหัสบัญชี 00123)

เงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ4าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 118,920.00      บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ให�แก
พนักงานจ�างตามภารกิจ

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว� ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย  รหัสบัญชี 00123)
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ค3าจ4างพนักงานจ4าง (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 128,160.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจ�างช่ัวคราวให�แก
พนักงานจ�างทั่วไป 

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย  รหัสบัญชี 00123)

เงินเพิ่มต3าง ๆ ของพนักงานจ4าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 87,840.00        บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ให�แก
พนักงานจ�างทั่วไป

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว� ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย  รหัสบัญชี 00123)

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 965,000.00       บาท
ค3าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 120,000.00       บาท

1.ค3าตอบแทนผู4ปฏิบัติราชการอันเปEนประโยชนFแก3องคFกรปกครอง จํานวน 30,000.00         บาท
ส3วนท4องถ่ิน (รหัสบัญชี 310100)
เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนอาสาสมัครป9องกันฝJายพลเรือน(อปพร.) กรณีเทศบาล 

มีคําส่ังใช� อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย8 อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย8 ไม
น�อยกว
า

8 ช่ัวโมง ให�เบิกจ
ายค
าตอบแทนได�ไม
เกินคนละ 200 บาท ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด
วนมากที่ มท 0808.2/ว3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด
วนที่สุด ที่ มท 0808.2/3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 รหัสบัญชี 00123)

2. ค3าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัสบัญญชี 310300) จํานวน 50,000.00          บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�แก
พนักงาน

ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 รหัสบัญชี 00123)
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3. เงินช3วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน 10,000.00          บาท
 เพื่อจ
ายเป�นเงินช
วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยว

กับการศึกษาบุตรของข�าราชการส
วนท�องถิ่นและตามหนังสือ

ที่ มท.0318/ว.2660 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544 

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4 (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

 4. เงินช3วยเหลือค3ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินช
วยเหลือค
ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช
วยเหลือค
ารักษาพยาบาล

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลของข�าราชการส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับที่

แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4 (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งาน

ปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

ค3าใช4สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 250,000.00       บาท

1. ประเภทรายจ3ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม3เข4าลักษณะ รวม 80,000.00         บาท

รายจ3ายหมวดอื่น (รหัสบัญชี 320300)

1.1 ค3าใช4จ3ายโครงการฝGกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและให4ความรู4 จํานวน 50,000.00          บาท

ด4านการปAองกันและบรรเทาสาธารณภัยให4กับบุคลากรของเทศบาลเมืองแม3โจ4

และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม3โจ4

เพื่อเป�นค
าใช�จ
ายต
าง ๆ ในการดําเนินโครงการฝ5กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและให�ความรู�

ด�านการป9องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป�นการเผยแพร
ความรู�ความเข�าใจในการป9องกันและ

ระงับอัคคีภัยขั้นต�นให�กับบุคลากรของเทศบาลเมืองแม
โจ�และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม
โจ� 

ให�ตระหนังถึงภยันตรายความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย8สินที่เกิดจากอัคคีภัย 
และค
าใช�จ
ายอื่นๆ ที่จําเป�น ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ5กอบรมของ
องค8กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ3ายจากเงินรายได4
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 รหัสบัญชี 00123)
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1.2 โครงการปAองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช3วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายโครงการป9องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช
วง

เทศกาล ตามแนวทางหนังสือส่ังการ กรมส
งเสริมการปกครองท�องถิ่น

ด
วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 เพื่อจ
ายเป�น

ค
าอาหาร อาหารว
างและเครื่องดื่ม น้ํา น้ําแข็ง วัสดุอุปกรณ8อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข�องและค
าใช�จ
ายอื่นๆ ที่จําเป�น สําหรับชุดปฏิบัติการประจําจุดตรวจ

ด
านตรวจร
วมและอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณ

จุดตรวจหน�าป9อม อปพร.และป9อมยามตํารวจสันทราย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการขององค8กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 รหัสบัญชี 00123)

2. ประเภทรายจ3ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ3อมแซมทรัพยFสิน รวม 170,000.00       บาท
(รหัสบัญชี 320400)

1.1 ค3าบํารุงรักษาหรือซ3อมแซมครุภัณฑF จํานวน 150,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าบํารุงรักษาหรือซ
อมแซมครุภัณฑ8สํานักงาน ครุภัณฑ8

ยานพาหนะที่ชํารุดเสียหาย เช
น เครื่องคอมพิวเตอร8 เครื่องถ
ายเอกสาร

เครื่องพิมพ8ดีด เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ  ให�อยู
ในสภาพที่ใช�งานได�ดี

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

1.2 ค3าบํารุงรักษาหรือซ3อมแซมทรัพยFสิน จํานวน 20,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าบํารุงรักษา และซ
อมแซมวัสดุต
าง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

ค3าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 595,000.00       บาท

ประเภทวัสดุไฟฟAาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จํานวน 20,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจัดซื้อวัสดุไฟฟ9าและวิทยุ เช
น หลอดไฟฟ9า ปล๊ักไฟ สายไฟฟ9า

หลอด ไฟฟ9า สวิทซ8ไฟฟ9า ไฟฉาย กระบองอิเล็กทรอนิกส8อุปกรณ8ต
าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
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เครื่องรับวิทยุสื่อสาร เครื่องขยายเสียง ถ
านไฟฉาย สําหรับกิจการด�านป9องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส3ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน 70,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุยานพาหนะและขนส
ง  เช
น  แบตเตอรี่,ยางนอก  

ยางใน,หัวเทียน,ฟUลม8กรองแสง ฯลฯ  สําหรับรถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ํา  

รถกู�ภัย,รถยนต8,รถตู�,รถจักรยานยนต8และยานหนะอื่นๆ

ที่ใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ3ายจากเงินรายได4
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล3อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน 375,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง และหล
อลื่น เช
น น้ํามันเบนซิน

น้ํามันดีเซล น้ํามันหล
อลื่น ฯลฯ เป�นต�น ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรFหรือการแพทยF (รหัสบัญชี 330900) จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุอุปกรณ8วิทยาศาสตร8 หรือการแพทย8 ต
าง ๆ สําหรับ

ใช�กับรถบริการพยาบาลในการช
วยเหลือผู�ปJวยและบาดเจ็บจาการ

ประสบภัย และสําหรับซื้อเครื่องมือดับเพลิงเคมีป9องกันอัคคีภัย เช
น 

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห�ง ไส�กรองป9องกันฝุJนละอองและควันไฟ

สําหรับเปลี่ยนถ
ายถังเคมีดับเพลิงที่หมดอายุการใช�งาน จัดหาโฟม ฯลฯ 

สําหรับดับเพลิง และวัสดุอุปกรณ8อื่น ๆ ที่จําเป�นสําหรับงานป9องกันฯ ฯลฯ

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)
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ประเภทวัสดุเครื่องแต3งกาย (รหัสบัญชี 331200) จํานวน 50,000.00          บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุเครื่องแต
งกายและอุปกรณ8อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง สําหรับ

เจ�าหน�าที่ป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. ฯลฯ

1. ชุดเครื่องแบบพนักงานดับเพลิงชาย-หญิง (ชุดฝ5ก หรือ ชุดหมี และรองเท�า ฯลฯ)

2. ชุดปฏิบัติการหรือชุดฝ5ก อปพร.ชาย-หญิง ประกอบด�วย หมวก เสื้อ

กางเกง เข็มขัด รองเท�า รวมทั้งบัตรประจําตัวอปพร. วุฒิบัตรอปพร.

และเข็มเครื่องหมายอปพร. ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย

ด
วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง  (รหัสบัญชี 331700) จํานวน 50,000.00          บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช
น รองเท�าดับเพลิง, หมวกคลุม,

ดับเพลิง, เชือกกู�ภัย, สแนบลิ้ง, ตัวรอกเชือก, ตะกร�าครอบหัวกะโหลกสายดูดน้ํา,

สายส
งน้ําดับเพลิงไนล
อนอาบยางภายในท
อด�วยเส�นใยสังเคราะห8โพลีเอสเตอร8

ภายนอกเคลือบโพลีพร�อมข�อต
อแบบสวมเร็ว ,วัสดุอื่นๆ ที่ไม
สามารถจัดเข�า 

ประเภทวัสดุในกลุ
มใด ๆ ได� เช
น ท
อดูดน้ํา หัวฉีดน้ํา ฯลฯ 

 ตั้งจ3ายจากเงินรายได4

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปAองกันภัยฝ/ายพลเรือนและ 

ระงับอัคคีภัย รหัสบัญชี 00123)
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ยอดรวมแผนงานการศึกษา รวม 11,691,610.00   บาท

1. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา(รหัสบัญชี 00211) รวม 7,606,600.00     บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 554,000.00         บาท

เงินเดือน (ฝ/ายประจํา) (รหัสบัญชี 522000)

เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จํานวน 100,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร�อมเงินปรับปรุงประจําป"

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

ค6าจ7างพนักงานจ7างตามภารกิจ (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 50,000.00           บาท

 เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างตามภารกิจ

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

เงินเพิ่มต6าง ๆ ของพนักงานจ7าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 80,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ�างตามภารกิจ

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

รายละเอียดประมาณการรายจ6ายงบประมาณรายจ6ายท่ัวไป
ประจําป?งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม6โจ7
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม6

แผนงานการศึกษา(00210)
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ค6าจ7างพนักงานจ7างท่ัวไป (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 192,240.00        บาท

 เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างทั่วไป 

 โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

เงินเพิ่มต6าง ๆ ของพนักงานจ7าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 131,760.00        บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ�างทั่วไป

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 913,000.00        บาท

ค6าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 128,000.00        บาท

1. ประเภทค6าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จํานวน 50,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให�แก	พนักงานเทศบาล  พนักงานจ�างและลูกจ�างประจําที่

มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  

ซึ่งเปนงานเร	งด	วนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน

ที่ไม	อาจทําในเวลาราชการได� ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

2. ประเภทเงินช6วยเหลือค6ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 30,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาล

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลของข�าราชการส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับที่แก�ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549  ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)
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3. ประเภทค6าเช6าบ7าน (รหัสบัญชี 310400) จํานวน 48,000.00          บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าเช	าบ�านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ

เบิกค	าเช	าบ�านได�ตามระเบียบฯ 

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

ค6าใช7สอย (รหัสบัญชี 53200) รวม 785,000.00        บาท

1. ประเภทรายจ6ายเพื่อให7ได7มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) รวม 360,000.00         บาท

1.1 ค6าธรรมเนียมต6าง ๆ จํานวน 10,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าธรรมเนียมต	าง ๆ เช	น ค	าธรรมเนียมในการฝ@กอบรม

ประชุมหรือสัมมนาต	าง ๆ ของผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

พนักงานจ�างและลูกจ�างประจํา ค	าธรรมเนียมปBายยานพาหนะ ค	าธรรมเนียมศาล

ค	าธรรมเนียมที่ดิน หรือค	าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ	ายในประเภทรายจ	ายนี้

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

1.2 ค6าจ7างเหมาบริการ จํานวน 350,000.00        บาท

เพื่อจ�างเหมาบริการให�ผู�รับจ�างทําการอย	างใดอย	างหนึ่งให�กับเทศบาล ซึ่งมใิช	เปนการ

ประกอบดัดแปลง ต	อเติมครุภัณฑDหรือสิ่งก	อสร�าง เช	น  การจ�างวิทยากรพิเศษ

รายช่ัวโมงสําหรับสอนนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม	โจ� จ�างเหมารถรับ-ส	ง

นักเรียนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม	โจ� และค	าใช�จ	ายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

2. ประเภทรายจ6ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม6เข7าลักษณะ รวม 425,000.00        บาท

รายจ6ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)

2.1 ค6าใช7จ6ายในการผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน 200,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน

เพื่อส	งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กให�มีประสิทธิภาพ
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ผู�สอนและผู�เรียนสามารถจัดทําหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู�ขึ้นเองรวมทั้งนําสื่อที่

มีอยู	รอบตัวมาใช�ในการเรียนรู� ส	งเสริมการเรียนรู�อย	างมีคุณค	าและต	อเนื่อง

ตลอดเวลา ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรDการพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส	งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

หน�า 139 ลําดับที่ 14 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรD

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ	มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม	

2.2 ค6าใช7จ6ายโครงการวันเด็กแห6งชาติ จํานวน 100,000.00         บาท

เพื่อเปนค	าใช�จ	ายในโครงการวันเด็กแห	งชาติประจําป" 2557

โดยมีค	าใช�จ	ายคือ ค	าวัสดุอุปกรณD ,ค	าประชาสัมพันธD และค	าใช�จ	ายอื่นๆ

ที่จําเปน ฯลฯ  ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรDการพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส	งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

หน�า 139 ลําดับที่ 18 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรD

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ	มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม	

2.3 ค6าใช7จ6ายโครงการสายใยสัมพันธEศูนยEพัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว จํานวน 15,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในโครงการสายใยสัมพันธDศูนยDพัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว

โดยมีค	าใช�จ	ายคือ ค	าวัสดุอุปกรณD ,ค	าประชาสัมพันธD และค	าใช�จ	ายอื่นๆ

ที่จําเปน ฯลฯ  ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรDการพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส	งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

หน�า 140 ลําดับที่ 25 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรD

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ	มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม	
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2.4 ค6าใช7จ6ายในการประชุมผู7ปกครองนักเรียนศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการประชุมผู�ปกครองนักเรียนศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองแม	โจ�โดยมีค	าใช�จ	ายคือ ค	าวัสดุอุปกรณD ค	าประชาสัมพันธDและ 

และค	าใช�จ	ายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรDการพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส	งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

หน�า 139 ลําดับที่ 16 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรD

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ	มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม	

2.5 โครงการอบรมทางวิชาการให7กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมือง จํานวน 100,000.00         บาท

แม6โจ7

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายในการอบรมทางวิชาการให�แก	นักเรียนในเขตเทศบาล

เมืองแม	โจ� โดยการเข�าค	ายการอบรมนักเรียนในโรงเรียน เพื่อฝ@กฝนอบรม

คุณลักษณะนิสัย ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการอยู	ร	วมกันกับ

ผู�อื่นอย	างมีความสุข รวมทั้งการปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมใหม	 รวมทั้ง

การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง โดยจ	ายเปนค	าจัดซื้อวัสดุต	าง ๆ ในการ

ดําเนินการ ค	าตกแต	งสถานที่ ค	าสมนาคุณ วิทยากร ค	าของขวัญ ของรางวัล

ค	าอาหาร ค	าอาหารว	างและเครื่องดื่ม ค	าพาหนะ และค	าใช�จ	ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการฝ@กอบรมของ

องคDกรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรDการพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส	งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

หน�า 139 ลําดับที่ 12 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรD

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ	มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม	
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งบลงทุน รวม 3,400.00             บาท

ครุภัณฑE (รหัสบัญชี 541000) รวม 3,400.00             บาท

1. ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE (รหัสบัญชี 411600) จํานวน 3,400.00             บาท

1.เครื่องสํารองไฟฟBา ขนาด 750 VA ราคาเครื่องละ 1,700 บาท จํานวน 3,400.00             บาท

จํานวน 2 เครื่อง 

 - มีกําลังไฟฟBาด�านนอกไม	น�อยกว	า 750 VA

 - สามารถสํารองไฟฟBาได�ไม	น�อยกว	า 15 นาที

ตามหลักเกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑDคอมพิวเตอรDกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สารฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

ตั้งจ6ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรDการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 154 ลําดับที่ 73 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรD

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม	

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 6,136,200.00     บาท

เงินอุดหนุนส6วนราชการ  (รหัสบัญชี 610200)

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม6โจ7ในโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 6,136,200.00     บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให�แก	

โรงเรียนสังกัดสพฐ.จํานวน 4 โรงเรียน (โรงเรียนบ�านปSาบง 638,400 บาท 

โรงเรียนบ�านห�วยเกี๋ยง 814,800 บาท โรงเรียนบ�านแม	โจ� 1,877,400บาท 

และโรงเรียนวัดแม	แก�ดน�อย 2,805,600 บาท) ตามแนวทางหนังสือกรมส	งเสริม 

การปกครองท�องถิ่นที่ มท 0893.3 / ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 

ตั้งจ6ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศึกษา รหัสบัญชี 00211)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรDการพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส	งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

หน�า 159 ลําดับที่ 27 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรD

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ	มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม	
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งานระดับก6อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212) รวม 4,065,010.00       บาท

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 4,065,010.00       บาท

ค6าใช7สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 701,680.00        บาท

รายจ6ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม6เข7าลักษณะรายจ6ายหมวดอื่น ๆ 

(รหัสบัญชี  320300)

1.ค6าใช7จ6ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา รวม 701,680.00        บาท

1.1 เพื่อจ	ายเปนค	าพัฒนาครูผู�ดูแลเด็กศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000.00           บาท

เทศบาลเมืองแม	โจ� จํานวน 10 อัตรา ๆ คนละ 3,000.-บาท/ป"

1.2 เพื่อจ	ายเปนค	าอาหารกลางวันและอาหารว	างสําหรับเด็กก	อนวัยเรียน จํานวน 671,680.00        บาท

ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม	โจ�และค	าใช�จ	ายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก6อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัสบัญชี 00212)

ค6าวัสดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 3,363,330.00      บาท

1. ค6าวัสดุอาหารเสริม(นม)(รหัสบัญชี 553000) จํานวน 3,363,330.00      บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุอาหารเสริมนม สําหรับเด็กก	อนวัยเรียน ศูนยDพัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมืองแม	โจ� และโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม	

เขต 2 เขตเทศบาลเมืองแม	โจ� และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตเทศบาล

 ตั้งจ6ายจากเงินอุดหนุน

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก6อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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งานศึกษาไม6กําหนดระดับ (รหัสบัญชี 00214) รวม 20,000.00            บาท

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 20,000.00            บาท

ค6าใช7สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 20,000.00           บาท

รายจ6ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม6เข7าลักษณะรายจ6ายหมวดอื่น ๆ 

(รหัสบัญชี  320300)

ค6าใช7จ6ายโครงการเสริมสร7างการเรียนรู7ดนตรไีทยให7แก6เด็กเล็ก จํานวน 20,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใชจ	ายตามโครงการเสริมสร�างการเรียนรู�ดนตรไีทยให�แก	เด็กเล็ก

ในการจัดซื้อวัสดุดนตรไีทยและจ	ายเปนค	าจ�างครูสอนดนตรไีทย

ให�แก	เด็กศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม	โจ�และเยาวชนในเขตเทศบาล

เมืองแม	โจ� โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว	าด�วยค	าใช�จ	ายในการ

ปฏิบัติราชการขององคDกรปกครองส	วนท�องถิ่น พ.ศ. 2552

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม6กําหนดระดับ รหัสบัญชี 00214)
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ยอดรวมแผนงานสาธารณสุข รวม 4,069,540.00   บาท

1. งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) รวม 4,069,540.00   บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,523,440.00   บาท

เงินเดือนฝ/ายประจํา (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,523,440.00   บาท

เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จํานวน 902,040.00      บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุข

พร!อมเงินปรับปรุงประจําป$  โดยคํานวณตั้งจ
ายไว!ไม
เกิน 12 เดือน

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

เงินเพิ่มต6าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จํานวน 122,200.00      บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มค
าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานกองสาธารณสุข 

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว!ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

เงินประจําตําแหน6ง (รหัสบัญชี 220300) จํานวน 67,200.00        บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินประจําตําแหน
งให!กับพนักงานเทศบาลตําแหน
งผู!บริหาร 

(ผู!อํานวยการกองสาธารณสุข) ตามหนังสือกรมส
งเสริมการปกครองส
วนท!องถิ่น

ด
วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว!ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

รายละเอียดประมาณการรายจ6ายงบประมาณรายจ6ายท่ัวไป
ประจําป<งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม6โจ7

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม6

แผนงานสาธารณสุข (00221)
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ค6าจ7างพนักงานจ7างท่ัวไป (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 256,320.00      บาท

 เพื่อจ
ายเป�นค
าจ!างช่ัวคราวให!แก
พนักงานจ!างทั่วไป

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว!ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

เงินเพิ่มต6าง ๆ ของพนักงานจ7าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 175,680.00      บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ!างทั่วไป

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว!ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,505,000.00   บาท

ค6าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 380,000.00      บาท

1. ประเภทค6าตอบแทนผู7ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชนCต6อ จํานวน 50,000.00         บาท

องคCกรปกครองส6วนท7องถ่ิน (รหัสบัญชี 310100)

เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนผู!ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชน?แก
องค?กร

ปกครองส
วนท!องถิ่นบรรดารายจ
ายต
าง ๆ ที่สามารถเบิกจ
ายได!ตามระเบียบ

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

2. ค6าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัสบัญชี 310300) จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให!แก
พนักงาน

ลูกจ!างประจํา และพนักงานจ!าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

3. ค6าตอบแทนตามโครงการพัฒนาศักยภาพด7านสาธารณสุข จํานวน 60,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนตามโครงการพัฒนาศักยภาพด!านสาธารณสุข

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)
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4. ค6าเช6าบ7าน (รหัสบัญชี 310400) จํานวน 50,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าเช
าบ!านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค
าเช
าบ!าน

ได!ตามระเบียบฯ จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

5. เงินช6วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน 20,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินช
วยเหลือค
าการศึกษาบุตรแก
พนักงาน

ได!ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยว

กับการศึกษาบุตรของข!าราชการส
วนท!องถิ่นและตามหนังสือ

ที่ มท.0318/ว.2660 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544  ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

6. เงินช6วยเหลือค6ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินช
วยเหลือค
ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ!างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช
วยเหลือค
ารักษาพยาบาล

ได!ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าด!วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลของข!าราชการส
วนท!องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับที่แก!ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549  ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

ค6าใช7สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 820,000.00      บาท

1.รายจ6ายเพื่อให7ได7มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) รวม 220,000.00      บาท

1.1 ค6าธรรมเนียมต6าง ๆ     จํานวน 20,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าธรรมเนียมต
าง ๆ เช
น ค
าธรรมเนียมในการฝJกอบรม

ประชุมหรือสัมมนาต
าง ๆ ของผู!บริหารท!องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

พนักงานจ!างและลูกจ!างประจํา ค
าธรรมเนียมปKายยานพาหนะ ค
าธรรมเนียมศาล

ค
าธรรมเนียมที่ดิน หรือค
าธรรมเนียมใด ๆ ที่สามารถเบิกจ
ายในประเภทรายจ
ายนี้

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7 (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)
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1.2 ค6าโฆษณา เผยแพร6 และประชาสัมพันธC จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจ!างเหมาทําปKายหรือแผงปLดประกาศ การจ!างทํา

โปสเตอร? การบันทึกภาพยนต?  วีดโีอเทป วีดีทัศน? ค
าล!างอัดขยาย

รูปถ
าย การจ!างโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ?กิจการของ

เทศบาล ในสื่อประเภทต
างๆ เช
น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน?  

หนังสือพิมพ? วารสาร แผ
นพับ ปKายประชาสัมพันธ? 

ปKายไวนิล,สิ่งพิมพ?ต
างๆ ฯลฯ ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

1.3 ค6าเช6าทรัพยCสิน จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าเช
าทรัพย?สินต
าง ๆ เช
น ที่ดิน อาคาร  เครื่องมือ เครื่องใช! วัสดุอุปกรณ?ต
าง ๆ ฯลฯ

วัสดุอุปกรณ?ต
าง ๆ ฯลฯ ซึ่งเทศบาลได!เช
าทรัพย?สินต
าง ๆ มาดําเนินงานภายใน

ขอบเขตภาระหน!าที่ของเทศบาล

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

2. ประเภทรายจ6ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม6เข7าลักษณะรายจ6าย รวม 500,000.00       บาท

หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)

1. ค6าใช7จ6ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช!จ
ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 

พนักงานจ!าง  และลูกจ!างประจํา โดยจ
ายเป�นค
าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ค
าพาหนะ ค
าเช
าที่พัก ค
าบริการจอดรถ ณ ท
าอากาศยาน 

ค
าผ
านทางด
วนพิเศษ ค
าธรรมเนียมในการใช!สนามบิน 

และค
าใช!จ
ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข!อง ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

2. โครงการส6งเสริมประชาชนบรโิภคอาหารปลอดภัยและพัฒนาปรับปรุง จํานวน 50,000.00         บาท
สุขาภิบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช!จ
ายในการฝJกอบรมให!แก
ผู!ประกอบการร!านอาหารและประชาชนทั่วไป

เพื่อให!ได!มาตรฐานตามโครงการอาหารปลอดภัยและพัฒนาปรับปรุง 

สุขาภิบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยจ
ายเป�นค
าตอบแทน ค
าเบี้ยเลี้ยง ค
ารับรอง

ค
าสมนาคุณวิทยากร ค
าจัดทําชุดกันเปPQอน  ค
ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ? ค
าพิมพ?เอกสาร

ค
าวัสดุอุปกรณ? ค
าปKาย ค
าดอกไม! กระเช!าดอกไม! ค
าเตรียมและตกแต
งสถานที่ ค
าอาหาร
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ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม ค
าของขวัญหรือของที่ระลึก ค
าจ!างเหมาบริการรถโฆษณา ค
าเช
าเครื่องเสียง

ค
าโฆษณากระจายเสียง ค
าวัสดุอุปกรณ? ค
าจ!างเหมาบริการจัดทําแผ
นพับ โปสเตอร?

ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ?ต
าง ๆ ค
าจัดทําปKาย โฆษณาประชาสัมพันธ? และค
าใช!จ
ายอื่นที่จําเป�น

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด!วยค
าใช!จ
ายในการฝJกอบรมของ

องค?กรปกครองส
วนท!องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร?การพัฒนาด!าน 

การสาธารณสุข แนวทางการส
งเสริมการจัดอบรมเพื่อเพ่ิมความรู!

หน!า 155 ลําดับที่ 14 และสอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร?

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด!อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


3.โครงการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาดื่มได7เพื่อสุขภาพชุมชน จํานวน 50,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช!จ
ายในการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาดื่มได!เพื่อสุขภาพชุมชน

เพื่อให!ได!มาตรฐานตามโครงการ โดยจ
ายเป�นค
าตอบแทน ค
าสมนาคุณวิทยากร

 ค
ารับรอง ค
ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ? ค
าพิมพ?เอกสาร ค
าวัสดุอุปกรณ?

 ค
าปKาย ค
าดอกไม! กระเช!าดอกไม! ค
าเตรียมและตกแต
งสถานที่ ค
าอาหาร

ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม ค
าของขวัญหรือของที่ระลึก ค
าใช!จ
ายในการทดสอบน้ํา
และค
าใช!จ
ายอื่นที่จําเป�น ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร?การพัฒนาด!าน 

การสาธารณสุข แนวทางการส
งเสริมการจัดอบรมเพื่อเพ่ิมความรู!

หน!า 146 ลําดับที่ 11 และสอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร?

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด!อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


4.โครงการ To Be Number One เพื่อแก7ไขปWญหายาเสพติด จํานวน 50,000.00         บาท

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานชมรม To Be Number One ในเขตเทศบาลเมืองแม
โจ!

การอบรมให!ความรู!ประชาสัมพันธ?โครงการ โดยจ
ายเป�นค
าตอบแทนค
าสมนาคุณวิทยากร

ค
าตอบแทน ค
าเบี้ยเลี้ยง ค
ากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ? ค
าพิมพ?เอกสาร

ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม ค
าจ!างเหมาบริการรถโฆษณา ค
าเช
าเครื่องเสียง

ค
าโฆษณากระจายเสียง ค
าวัสดุอุปกรณ? ค
าจ!างเหมาบริการจัดทําแผ
นพับ โปสเตอร?

ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ?ต
าง ๆ ค
าจัดทําปKาย โฆษณาประชาสัมพันธ? และค
าใช!จ
ายอื่นที่จําเป�น

ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
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(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร?การพัฒนาด!าน 

การสาธารณสุข แนวทางการส
งเสริมการจัดอบรมเพื่อเพ่ิมความรู!

หน!า 135 ลําดับที่ 14 และสอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร?

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด!อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


5.ค6าใช6จ6ายในโครงการส6งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช!จ
ายในการส
งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

 เช
น การฝJกอบรม งานวันอสม.แห
งชาติ  การคัดเลือกอสม. ดีเด
นและศูนย?

ศสมช.ดีเด
น ฯลฯ โดยจ
ายเป�นค
าตอบแทน ค
าสมนาคุณวิทยากร ค
าตอบแทนพิธีกร ค
ารับรอง

ค
ากระดาษและเครื่องเขียนแบบพิมพ? ค
าพิมพ?เอกสาร ค
าปKาย ค
าอาหาร 

ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม ค
าของขวัญหรือของที่ระลึก ค
าของรางวัลหรือเงินรางวัล

และค
าใช!จ
ายอื่นที่จําเป�น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด!วยค
าใช!จ
ายในการปฏิบัติ  

ราชการขององค?กรปกครองส
วนท!องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร?การพัฒนาด!าน 

การสาธารณสุข แนวทางการส
งเสริมการจัดอบรมเพื่อเพ่ิมความรู!

หน!า 145 ลําดับที่ 1 และสอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร?

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด!อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


6.โครงการประกวดชุมชนสะอาดน6าอยู6สิ่งแวดล7อมดีอย6างยั่งยืน จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช!จ
ายตามโครงการประกวดชุมชนสะอาดและน
าอยู
สิ่งแวดล!อมดีอย
างยั่งยืน 

โดยจ
ายเป�นการจัดการประกวดชุมชน 19 ชุมชน แบ
งพื้นที่เป�น 3 เขต เพื่อกระตุ!น

ให!ประชาชนรักษาความสะอาดและการจัดการขยะในครัวเรือน การนําขยะในครัวเรือน

ไปใช!ประโยชน? โดยจ
ายเป�นค
าตอบแทนค
าสมนาคุณวิทยากร ค
าตอบแทน

ค
าเบี้ยเลี้ยง ค
ารางวัลการจัดประกวด ค
าสนับสนุนการดําเนินการ ค
ากระดาษและเครื่องเขียน 

แบบพิมพ? ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม ค
าจ!างเหมาบริการรถโฆษณา ค
าเช
าเครื่องเสียง

ค
าโฆษณากระจายเสียง ค
าวัสดุอุปกรณ? ค
าจ!างเหมาบริการจัดทําแผ
นพับ โปสเตอร?

ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ?ต
าง ๆ ค
าจัดทําปKาย โฆษณาประชาสัมพันธ? และค
าใช!จ
ายอื่นที่จําเป�น

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด!วยค
าใช!จ
ายในการปฏิบัติราชการของ

องค?กรปกครองส
วนท!องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)
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บรรจุในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร?การพัฒนาด!าน 

การสาธารณสุข แนวทางการส
งเสริมการจัดอบรมเพื่อเพ่ิมความรู!

หน!า 135 ลําดับที่ 14 และสอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร?

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด!อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


3. ค6าบํารุงรักษาหรือซ6อมแซมทรัพยCสิน (รหัสบัญชี 320400) จํานวน 100,000.00       บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าบํารุงรักษา หรือ ซ
อมแซมทรัพย?สิน เพื่อให!สามารถใช!งาน

ได!ตามปกติ เช
น ค
าซ
อมแซมทรัพย?ครุภัณฑ?ต
าง ๆ ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

ค6าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,280,000.00   บาท

ค6าวัสดุสํานักงาน (รหัสบัญชี 330100) รวม 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุสํานักงาน เช
น  กระดาษ ปากกา แฟKม ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน

สิ่งพิมพ?ที่ได!จากการซื้อหรือการจ!างพิมพ? (หนังสือพิมพ? หนังสือ เอกสาร

วารสาร ฯลฯ)  แบบพิมพ? หมึก ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

ค6าวัสดุยานพาหนะและขนส6ง (รหัสบัญชี330700) จํานวน 30,000.00         บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุยานพาหนะและเครื่องอะไหล
รถยนต? รถจักรยานยนตร?

เช
น ยางนอก ยางใน หม!อแบตเตอรี่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม
ตั้งจ6ายจากเงินรายได7
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

ค6าวัสดุเชื้อเพลิงและหล6อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน 400,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าเช้ือเพลิงและน้ํามันหล
อลื่นต
างๆ เช
น น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันดีเซลน้ํามันเครื่อง แกaสหุงต!ม ฯลฯ ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

ค6าวัสดุวิทยาศาสตรCหรือการแพทยC (รหัสบัญชี 330900) จํานวน 200,000.00       บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าซื้อของใช!ต
าง ๆ  เช
น น้ํายากําจัดกลิ่น น้ํายาฆ
าแมลงวัน 

วัคซีนปKองกัน พิษสุนัขบ!า ทรายอะเบท น้ํายากําจัดยุงลาย จุลินทรีย? 

น้ํายาต
างๆ เวชภัณฑ? ฯลฯ ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)
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ค6าวัสดุเครื่องแต6งกาย (รหัสบัญชี 331200) จํานวน 350,000.00       บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุเครื่องแต
งกาย เช
น เครื่องแบบ ชุดฝJก ชุดปฏิบัติงาน

ถุงเท!า  รองเท!า หมวก เข็มขัด ถุงมือ  ผ!าคาดจมูก แว
นตา ฯลฯ

สําหรับใช!ในกิจการของเทศบาล  ตามที่กําหนดไว!ในหนังสือส่ังการ

เกี่ยวกับการเบิกจ
ายค
าวัสดุเครื่องแต
งกาย ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

ค6าวัสดุคอมพิวเตอรC (รหัสบัญชี 331400) จํานวน 200,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุคอมพิวเตอร?ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล!อม

เช
น ตลับผงหมึกพิมพ? แผ
นบันทึกข!อมูล โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
โปรแกรมคอมพิวเตอร?ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ ตั้งจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

ค6าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 53400) รวม 25,000.00         บาท

1. ค6าโทรศัพทC (รหัสบัญชี 340300) จํานวน 25,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าโทรศัพท?สํานักงานเทศบาลและโทรศัพท?เคลื่อนที่

และหมายความรวมถึงค
าใช!จ
ายเพื่อให!ได!มาซึ่งบริการดังกล
าวและ 

ค
าใช!จ
ายที่เกิดขึ้นจากการใช!บริการ เช
น  ค
าเช
าเครื่อง ค
าเช
าหมาย 

เลขโทรศัพท?  ค
าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช!ในกิจการของเทศบาล 

ต้ังจ6ายจากเงินรายได7

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

งบลงทุน รวม 41,100.00         บาท

ครุภัณฑC (รหัสบัญชี 541000) รวม 41,100.00         บาท

1.ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC (รหัสบัญชี 411600) จํานวน 41,100.00         บาท

1.เครื่องคอมพิวเตอร? สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 25,000.00         บาท

 - มีหน
วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
น!อยกว
า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความ

เร็วสัญญาณนาฬิกาไม
น!อยกว
า 2.5 GHz และมีหน
วยความจําแบบ Cache Memory

ไม
น!อยกว
า 6 MB จํานวน 1 หน
วย

 - มีหน
วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน
วยความจําขนาด
ไม
น!อยกว
า 1 GB

 - มีหน
วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว
า มีขนาดไม
น!อยกว
า 4 GB
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 - มีหน
วยจัดเก็บข!อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว
า ขนาดความจุไม
น!อย

กว
า 1 TB จํานวน 1 หน
วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว
า จํานวน 1 หน
วย

 - มีช
องเช่ือมต
อระบบเครือข
าย แบบ Gigabit Ethenet หรือดีกว
า จํานวนไม
น!อยกว
า 1 ช
อง

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว
า มี Contrast Ratio ไม
น!อยกว
า 600:1 และมีขนาด

ไม
น!อยกว
า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน
วย

2.เครื่องพิมพ? Multifunction ชนิดฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 4,200.00           บาท

 - เป�นอุปกรณ?ที่มีความสามารถเป�น Printer, Copier, และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

 - ใช!เทคโนโลยีแบบพ
นหมึก (Inkjet)

 - มีความละเอียดในการพิมพ?ไม
น!อยกว
า 4,800x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพ?สไีม
น!อยกว
า 20 หน!าต
อนาที

 - มีความเร็วในการพิมพ?ขาวดําไม
น!อยกว
า 28 หน!าต
อนาที

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได!

3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA จํานวน 7 เครื่อง จํานวน 11,900.00         บาท

 - มีกําลังไฟฟKาด!านนอกไม
น!อยกว
า 750 VA 

 - สามารถสํารองไฟฟKาได!ไม
น!อยกว
า 15 นาที

ตามหลักเกณฑ?ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ?คอมพิวเตอร?กระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สารฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

ตั้งจ6ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข รหัสบัญชี 00221)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป$ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร?การพัฒนาด!าน 
การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน!า 142 ลําดับที่ 23 และสอดคล!องกับประเด็นยุทธศาสตร?

การพัฒนาการบริหารจัดการบ!านเมืองที่ดีด!วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม
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1. งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห�(00231) รวม 70,000.00     บาท

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 70,000.00     บาท

ค&าใช(สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 70,000.00     บาท

ประเภทรายจ&ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 70,000.00     บาท
ท่ีไม&เข(าลักษณะรายจ&ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 32300)

1. โครงการสงเคราะห�ประชาชนผู(ประสบป7ญหาความเดือดร(อนหรือ จํานวน 50,000.00      บาท
ด(อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองแม&โจ(

เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการให�การสงเคราะห�และบรรเทาความเดือดร�อน

แก�ผู�ประสบป"ญหาครอบครัวหรือเป�นผู�ด�อยโอกาสในสังคมในเขตเทศบาลฯ

ตามหลักเกณฑ�ว�าด�วยการตั้งงบประมาณ ช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจ

หน�าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.2543 ตามหนังสือของกรมการปกครอง

ที่ มท 0313.4/ว3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2553

ตั้งจ&ายจากเงินรายได( 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห� งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห�)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 
คนและสังคม แนวทางให�การสงเคราะห�และจัดสวัสดิการสังคม

หน�า 130 ลําดับที่ 6 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร�
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ�มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม�

2. ค&าใช(จ&ายช&วยเหลือผู(ได(รับผลกระทบที่บิดา-มารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส� จํานวน 10,000.00      บาท

เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายช�วยเหลือผู�ได�รับผลกระทบที่บิดา-มารดา

เสียชีวิตจากโรคเอดส� ตามหลักเกณฑ�ว�าด�วยการตั้งงบประมาณ

ช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.2543

แผนงานสังคมสงเคราะห�(00230)

รายละเอียดประมาณการรายจ&ายงบประมาณรายจ&ายท่ัวไป

ประจําป<งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม&โจ(

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม&
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ตามหนังสือของกรมการปกครองที่ มท 0313.4 / ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2543

ตั้งจ&ายจากเงินรายได( 
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห� งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห�)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 

คนและสังคม แนวทางให�การสงเคราะห�และจัดสวัสดิการสังคม

หน�า 118 ลําดับที่ 5 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร�

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ�มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม�

3. ค&าใช(จ&ายในการสนับสนุนเครื่องยังชีพให(แก&ผู(ยากจน ยากไร(และ จํานวน 10,000.00      บาท

ด(อยโอกาส เพื่อจ�ายเป�นค�าใช�จ�ายในการสนับสนุนเครื่องยังชีพให�แก�ผู�ยากจน

ยากไร�และด�อยโอกาสให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจ�ายเป�นค�าจัดซื้อเครื่องอุปโภค

บรโิภค เสื้อผ�าเครื่องนุ�งห�ม เครื่องนอนค�ายาและเวชภัณฑ� และวัสดุอุปกรณ�อื่น

ที่จําเป�นต�อการดํารงชีวิต ฯลฯ ตามหลักเกณฑ�ว�าด�วยการตั้งงบประมาณเพื่อ

การช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน�าที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด

เทศบาล และองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.2543 ตั้งจ&ายจากเงินรายได(

(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห� งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห�)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป; (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน 

คนและสังคม แนวทางให�การสงเคราะห�และจัดสวัสดิการสังคม

หน�า 131 ลําดับที่ 16 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร�

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ�มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม�
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ยอดรวมแผนงานเคหะและชุมชน รวม 26,688,960.00     บาท

1. งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) รวม 8,234,960.00     บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 6,574,960.00     บาท

เงินเดือนฝ/ายประจํา (รหัสบัญชี 522000) รวม 6,574,960.00     บาท

ค2าจ3างลูกจ3างประจํา  (รหัสบัญชี 220400) จํานวน 555,600.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเดือนลูกจ�างประจําของกองสาธารณสุขฯ

พร�อมเงินปรับปรุงประจําป"  โดยคํานวณตั้ง

จ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ2ายจากเงินรายได3

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

เงินเพิ่มต2าง ๆ ของลูกจ3างประจํา (รหัสบัญชี 220500) จํานวน 50,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินค	าเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ�างประจํา

เทศบาล(กองสาธารณสุขฯ) โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน

 12 เดือน ตั้งจ2ายจากเงินรายได3

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

ค2าจ3างพนักงานจ3างตามภารกิจ (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 345,360.00        บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ต้ังจ2ายจากเงินรายได3

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

รายละเอียดประมาณการรายจ2ายงบประมาณรายจ2ายท่ัวไป

ประจําป>งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม2โจ3

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม2

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
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เงินเพิ่มต2าง ๆ ของพนักงานจ3าง (รหัสบัญชี220700) จํานวน 120,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ�างตามภารกิจ

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ตั้งจ2ายจากเงินรายได3
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

ค2าจ3างพนักงานจ3างท่ัวไป(รหัสบัญชี 220600) จํานวน 3,204,000.00     บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าจ�างช่ัวคราวให�แก	พนักงานจ�างทั่วไปของกองสาธารณสุขฯ

โดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน ต้ังจ2ายจากเงินรายได3

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

เงินเพิ่มต2าง ๆ ของพนักงานจ3าง (รหัสบัญชี 220700) จํานวน 2,300,000.00     บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ�างทั่วไป

ของกองสาธารณสุขฯโดยคํานวณตั้งจ	ายไว�ไม	เกิน 12 เดือน 

 ตั้งจ2ายจากเงินรายได3
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,660,000.00      บาท

ค2าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 200,000.00         บาท

1.ค2าตอบแทนผู3ปฏิบัติราชการอันเปAนประโยชนBต2อองคBกรปกครองส2วน จํานวน 20,000.00           บาท

ท3องถ่ิน (รหัสบัญชี 310100)

1.1 เพื่อจ	ายเปนค	าสินน้ําใจในการจับกุมผู�กระทําผิดพระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ

หรือกฎหมายอื่นใดมาลงโทษได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยการจ	าย

เงินรางวัลจับกุมผู�กระทําผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และแก�ไขเพิ่มเติม

ถึง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)  จํานวน 10,000.- บาท

1.2 เพื่อจ	ายเปนค	าเงินทําขวัญให�แก	พนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง ในการปฏิบัติ

งานฝAายอันตรายเปนครั้งคราว หรือกรณไีด�รับอุบัติเหตุระหว	างปฏิบัติหน�าที่

จํานวน 10,000.- บาท

ตั้งจ2ายจากเงินรายได3

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)
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2. ประเภทค2าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จํานวน 100,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ให�แก	พนักงานเทศบาล  พนักงานจ�างและลูกจ�างประจําที่

มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  

ซึ่งเปนงานเร	งด	วนนอกเวลาราชการปกติหรืองาน

ที่ไม	อาจทําในเวลาราชการได� ตั้งจ2ายจากเงินรายได3
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

3. ประเภทเงินช2วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน 30,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช	วยเหลือการศึกษาบุตร

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยว

กับการศึกษาบุตรของข�าราชการส	วนท�องถิ่นและตามหนังสือ

ที่ มท.0318/ว.2660 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544 ตั้งจ2ายจากเงินรายได3
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

4. ประเภทเงินช2วยเหลือค2ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 50,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนเงินช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช	วยเหลือค	ารักษาพยาบาล

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว	าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลของข�าราชการส	วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับที่แก�ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549  ตั้งจ2ายจากเงินรายได3
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

ค2าใช3สอย (รหัสบัญชี 53200) รวม 200,000.00         บาท

ประเภทรายจ2ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม2เข3าลักษณะรายจ2าย รวม 200,000.00         บาท

หมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)

1.โครงการรณรงคBคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 5 R จํานวน 200,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าใช�จ	ายตามโครงการรณรงคHคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม

5 R ซึ่ง 5 R ประกอบด�วย R1(Reduce) เปนการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดยลดการใช�

ผลิตภัณฑHที่มีบรรจุภัณฑHที่สิ้นเปลือง R2(Reuse) เปนการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช�ซ้ํา ก	อนจะทิ้ง
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หรือเลือกใช�ของใหม	 R3(Repair) เปนการนําวัสดุอุปกรณHที่ชํารุดเสียหายซึ่งจะทิ้งเปนมูลฝอย 

มาซ	อมแซมใหม	ให�สามารถใช�งานต	อได� R4 (Reject) เปนการหลีกเลี่ยงการใช�สิ่งที่ก	อให�เกิด

มลพิษหรือทําลายยาก R5(Recycle) เปนการแปรสภาพและหมุนเวียนกลับมาใช�ประโยชนH

ได�ใหม	 โดยนําไปผ	านกระบวนการผลิตใหม	อีกครั้ง โดยกิจกรรมดังกล	าวเน�นการมีส	วนร	วม

ของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการจัดซื้อถุงคัดแยกขยะมูลฝอย
ให�ชุมชน ๆ ละ 5 ชุด และค	าใช�จ	ายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจ2ายจากเงินรายได3
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป" (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรHการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 135 ลําดับที่ 14 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรH

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ	มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม	

ค2าวัสดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,260,000.00      บาท

1. ค2าวัสดุงานบ3านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จํานวน 250,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับใช�ให�บริการประชาชน 

เช	น กระดาษทิชชู น้ําชา กาแฟ แปรง ไม�กวาด ถังขยะ ผ�าปูโต^ะ  ถ�วยชาม  

ช�อนส�อม ผงซักฟอก  น้ํายาล�างห�องน้ํา  น้ํายาล�างจาน ถุงขยะ ฯลฯ 

สําหรับใช�ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ 

ที่อยู	ในความรับผิดชอบของเทศบาล และใช�ในกิจการของเทศบาล 

ตั้งจ2ายจากเงินรายได3 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

2. ค2าวัสดุยานพาหนะและขนส2ง (รหัสบัญชี 330700) จํานวน 100,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุยานพาหนะและขนส	ง  เช	น  แบตเตอรี่,ยางนอก  

ยางใน,หัวเทียน,ฟ`ลมHกรองแสง ฯลฯ  สําหรับรถบรรทุกขยะ รถยนตH

รถจักรยานยนตHและยานหนะอื่นๆ ที่ใช�ในกิจการของเทศบาล

ตั้งจ2ายจากเงินรายได3 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)



117

3. ค2าวัสดุเชื้อเพลิงและหล2อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน 900,000.00         บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุเช้ือเพลิงและหล	อลื่น  เช	น  น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเครื่อง   น้ํามันจารบี  ก^าซหุงต�ม  ถ	าน  น้ํามันก^าด ฯลฯ  สําหรับ

ยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช�ในงานต	างๆ 

ที่เปนกิจการของเทศบาล ตั้งจ2ายจากเงินรายได3
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)

4.ค2าวัสดุอื่น ๆ  (รหัสบัญชี 331700) จํานวน 10,000.00           บาท

เพื่อจ	ายเปนค	าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม	เข�าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต	มีความ  

จําเปนต�องใช�ในกิจการของเทศบาล เช	น มิเตอรHน้ํา มิเตอรHไฟฟaา ตระแกรงกันสวะ

หัววาลHวป`ด-เป`ดแก^ส วัสดุงานช	าง-งานเช่ือมต	าง ๆ หน�ากากันฝุAน-กันแสงสําหรับ

เช่ือมไฟฟaา ฯลฯ ตั้งจ2ายจากเงินรายได3

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รหัสบัญชี 00214)
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ยอดรวมแผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน รวม 1,080,000.00    บาท

1. งานส งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน(00252) รวม 1,080,000.00    บาท

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 980,000.00       บาท

ค าใชสอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 980,000.00       บาท

ประเภทรายจ ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 980,000.00       บาท

ท่ีไม เขาลักษณะรายจ ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 32300)

1. ค าใชจ ายโครงการเทศบาลสีขาว จํานวน 50,000.00          บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป�องกันและแก�ไขป"ญหา

ยาเสพติดในชุมชน เช
น การจัดอบรมรณรงค+แก�ป"ญหายาเสพติด การศึกษาดูงาน

การประชุมสัมมนา  รวมค
าใช�จ
ายอื่น ๆ ที่จําเป�นเช
น ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ+

ค
าเช
าต
าง ๆ ค
าอาหาร ค
าอาหารว
าง พร�อมเครื่องดื่มฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ9กอบรมของ

องค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

คนและสังคม แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมให�ความรู�ความเข�าใจในการป�องกันและแก�ไข

ป"ญหายาเสพติดหน�า 137 ลําดับที่ 4 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


2. โครงการยุทธศาสตร<พลังแผ นดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน 50,000.00          บาท

นโยบาย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร
ง เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในกิจกรรมหรือ

โครงการเพื่อป�องกันและแก�ไขป"ญหายาเสพติดในชุมชน วันยาเสพติดโลก 

รายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายท่ัวไป

ประจําป>งบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองแม โจ

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน(00250)
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เช
น การจัดฝ9กอบรม การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน รวมค
าใช�จ
ายอื่น ๆที่จําเป�นเช
น 

ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าเช
าต
างๆ ค
าอาหาร ค
าอาหารว
าง
พร�อมเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ ายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

คนและสังคม แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมให�ความรู�ความเข�าใจในการป�องกันและแก�ไข

ป"ญหายาเสพติดหน�า 137 ลําดับที่ 7 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


3. ค าใชจ ายโครงการจัดเก็บขอมูลรายครัวเรือนเพื่อจัดทําแผนชุมชน จํานวน 70,000.00         บาท
เทศบาลเมืองแม โจ

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการฝ9กอบรมและจัดเก็บข�อมูลรายครัวเรือนและค
าใช�จ
ายอื่นๆ

ที่จําเป�น เช
น ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าเช
า ค
าอาหาร  ค
าอาหารว
าง 

พร�อมเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการ

ปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ ายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี

หน�า 156 ลําดับที่ 89 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


4. ค าใชจ ายโครงการจัดเก็บขอมูลเกษตรรายครัวเรือน จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อใช�จ
ายในโครงการฝ9กอบรมและจัดเก็บข�อมูลเกษตรรายครัวเรือน

และค
าใช�จ
ายที่จําเป�นต
าง  ๆ เช
น ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าเช
า

ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการองค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ ายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี

หน�า 156 ลําดับที่ 89 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม
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5.  ค าใชจ ายโครงการส งเสริมอาชีพฝCกอบรมการบริบาลผูสูงอายุ จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายต
าง ๆ ตามโครงการส
งเสริมอาชีพฝ9กอบรมการบริบาลผู�สูงอายุ

เช
น ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าเช
า ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อม

เครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

คนและสังคม แนวทางการสงเคราะห+และสวัสดิการสังคม

หน�า 119 ลําดับที่ 11 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


6.ค าใชจ ายโครงการปEFนจักรยานเพื่อเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและลดโลกรอน จํานวน 50,000.00          บาท

เพื่อใช�จ
ายในโครงการป"Kนจักรยานเพื่อเสริมสร�างสุขภาพที่ดีและลดโลกร�อน

และค
าใช�จ
ายที่จําเป�นต
าง  ๆ เช
น ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าเช
า

ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วย 

ค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

คนและสังคม แนวทางการสงเคราะห+และสวัสดิการสังคม

หน�า 132 ลําดับที่ 21 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


7. ค าใชจ ายโครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายที่จําเป�นในการประชุมของคณะกรรมการชุมชน

ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม ค
าจัดทําคู
มือ ค
าวัสดุอุปกรณ+

ค
าวิทยากรและค
าใช�จ
ายอื่น  ๆ ฯลฯเพื่อจัดให�มีการประชุมประจําเดือน

คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม
โจ� เพื่อให�คณะ

กรรมการชุมชนได�เสนอป"ญหาและอุปสรรคในการทํางาน ความคิดเห็น

และข�อเสนอแนะในการพัฒนางานต
อเทศบาลเมืองแม
โจ� ตั้งจ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการที่ดี แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี
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หน�า 156 ลําดับที่ 89 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


8. ค าใชจ ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า จัดกิจกรรมอบรม

ประชุม สัมมนา ค
าใช�จ
ายต
าง ๆ ที่จําเป�น ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ+

ค
าเช
า ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ9กอบรมของ

องค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ ายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

ด�านการสาธารณสุข แนวทางส
งเสริมการจัดอมรมเพื่อเพ่ิมความรู�

หน�า 134 ลําดับที่ 5 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


9. ค าใชจ ายโครงการรณรงค<เพื่อควบคุมปGองกันโรคติดต อท่ีนําโดย จํานวน 30,000.00         บาท

แมลงและสัตว<นําโรค

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายโครงการรณรงค+เพื่อควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออก 

โรคไข�หวัดนก ฯลฯ จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ค
าใช�จ
ายต
าง ๆ ที่จําเป�น ค
าตอบแทน 

ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าเช
า ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ+ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ9กอบรมของ

องค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ ายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

ด�านการสาธารณสุข แนวทางส
งเสริมการจัดอมรมเพื่อเพ่ิมความรู�

หน�า 145 ลําดับที่ 6 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


10.ค าใชจ ายโครงการสรางเครือข ายเพื่อแกไขปEญหาหมอกควันและการ จํานวน 30,000.00         บาท

เผาขยะมูลฝอย และวันสิ่งแวดลอมโลก

เพื่อเป�นค
าใช�จ
ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการสร�างเครือข
ายเพื่อแก�
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ไขป"ญหาหมอกควันและการเผาขยะมูลฝอย 

จัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ค
าใช�จ
ายต
าง ๆ ที่จําเป�น ค
าตอบแทน 

ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าเช
า ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ+ ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ9กอบรมของ

องค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ ายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

ด�านการสาธารณสุข แนวทางการกําจัดขยะ

หน�า 150 ลําดับที่ 15 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


11. โครงการสายใยรักแห งครอบครัว เพื่อส งเสริมใหผูหญิงทํางาน จํานวน 30,000.00         บาท

ยุคใหม เลี้ยงลูกดวยนมแม 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการสายใจรักแห
งครอบครัว เพื่อส
งเสริมให�ผู�หญิง

ทํางานยุคใหม
เลี้ยงลูกด�วยนมแม
 การอบรมให�ความรู�ประชาสัมพันธ+โครงการ

โดยจ
ายเป�นค
าตอบแทน ค
าสมนาคุณวิทยากร ค
าตอบแทน ค
าเบี้ยงเลี้ยง 

ค
ากระดาษ และเครื่องเขียน แบบพิมพ+ ค
าพิมพ+เอกสาร ค
าอาหาร ค
าอาหารว
าง

และเครื่องดื่มค
าจ�างเหมาบริการรถโฆษณา ค
าเช
าเครื่องเสียง ค
าโฆษณากระจายเสียง

ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าจ�างเหมาบริการจัดทําแผ
นพับ โปสเตอร+ ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ+ต
างๆ

ค
าจัดทําป�ายโฆษณาประชาสัมพันธ+ และค
าใช�จ
ายอื่นที่จําเป�น

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ9กอบรมของ
องค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ ายจากเงินรายได

(ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานส งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

ด�านการสาธารณสุข แนวทางส
งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสถานประกอบการ

หน�า 151 ลําดับที่ 5 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


12.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ มสตรีแม บานเทศบาลเมืองแม โจ จํานวน 50,000.00          บาท

ในวันสตรีสากล

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ
มสตรีแม
บ�านเทศบาลเมืองแม
โจ�

ในวันสตรีสากล โดยจ
ายเป�นค
าจัดเตรียมสถานที่ ค
าพาหนะ  ค
าอาหาร  ค
าอาหาร
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ว
างและเครื่องดื่ม ค
าป�ายประชาสัมพันธ+ ค
าวัสดุ อุปกรณ+ และค
าใช�จ
ายอื่นที่จําเป�น

ในการดําเนินโครงการกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วย

ค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2542

ตั้งจ ายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนงานส งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนาความรู�และส
งเสริมอาชีพ

หน�า 119 ลําดับที่ 8 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


13.โครงการอบรมส งเสริมสรางอาชีพเพิ่มความเขมแข็งใหกับชุมชน จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายตามโครงการอบรมส
งเสริมสร�างอาชีพเพิ่มความเข�มแข็ง

ให�กับชุมชน โดยจ
ายเป�นค
าจัดเตรียมสถานที่ ค
าพาหนะ ค
าอาหาร ค
าอาหารว
าง

และเครื่องดื่ม ค
าป�ายประชาสัมพันธ+ ค
าวัสดุ อุปกรณ+ และค
าใช�จ
ายอื่นที่จําเป�น

ในการดําเนินโครงการกิจกรรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วย

ค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการขององค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2542

ตั้งจ ายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานส งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางส
งเสริมกลุ
มอาชีพการพานิชย+ฯ

หน�า 109 ลําดับที่ 5 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


14. โครงการสานสัมพันธ<เทศบาลเมืองแม โจสู ชุมชน จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายตามโครงการสานสัมพันธ+เทศบาลเมืองแม
โจ�สู
ชุมชน โดยจ
าย

เป�นค
าจัดเตรียมสถานที่ ค
าพาหนะ ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม 

ค
าป�ายประชาสัมพันธ+ ค
าวัสดุ อุปกรณ+ และค
าใช�จ
ายอื่นที่จําเป�นในการดําเนินโครงการกิจกรรม

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการของ

องค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ. 2542 ตั้งจ ายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชนงานส งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

บริหารจัดการท่ีดี แนวทางการประชาสัมพันธ+ข
าวสารและส
งเสริมการมีส
วนร
วมของประชาชน

หน�า 156 ลําดับที่ 6 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม
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15 โครงการแข งขันและนันทนาการพื้นบานสําหรับผูสูงอายุในเขต จํานวน 300,000.00         บาท

เทศบาลเมืองแม โจ

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายโครงการแข
งขันและนันทนาการพื้นบ�านสําหรับผู�สูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองแม
โจ� โดยจ
ายเป�น ค
าดอกไม� ค
าตกแต
งสถานที่ ค
าตอบแทน ค
าอาหาร 

อาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม ค
าพาหนะ  ค
าวัสดุอุปกรณ+ ค
าของที่ระลึก ค
าใบประกาศนียบัตร

ค
าจัดทําเอกสาร  ค
าสมนาคุณวิทยากร ค
าวัสดุอุปกรณ+การกีฬา ค
าใช�จ
ายในการ

เดินทางของวิทยากรและค
าใช�จ
ายจัดกิจกรรมต
าง ๆ ของโครงการและค
าใช�จ
ายอื่น ๆ 

ที่จําเป�น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ+การใช�จ
ายเงินในการแข
งขันกีฬาขององค+กร

ปกครองส
วนท�องถิ่นและพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึง แก�ไขเพิ่มเติม

ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตราที่ 50 และตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจให�แก


องค+กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2542 มาตราที่ 16 ตั้งจ ายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป รหัสบัญชี 00110)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

การพัฒนาพื้นฐานการจัดการท่ีดีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

หน�า 151 ลําดับที่ 51 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+การพัฒนาการ

บริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 100,000.00       บาท

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี  610300) รวม 100,000.00       บาท

 - อุดหนุนกลุ มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ในเขตเทศบาลเมืองแม โจ จํานวน 100,000.00       บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการส
งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

 เช
น การฝ9กอบรม กิจกรรมส
งเสริมศักยภาพ อสม. การคัดเลือกอสม. ดีเด
นและศูนย+

ศสมช.ดีเด
น ฯลฯ ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานส งเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน รหัสบัญชี 00252)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร+การพัฒนาด�าน 

การสาธารณสุข แนวทางส
งเสริมการจัดอบรมเพื่อเพ่ิมความรู�

หน�า 145 ลําดับที่ 1 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร+

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม




127

ยอดรวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 585,000.00      บาท

1.งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00261) รวม 185,000.00      บาท

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 100,000.00       บาท

ค-าใช/สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 100,000.00       บาท

ประเภทรายจ-ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม-เข/าลักษณะ รวม 100,000.00       บาท
รายจ-ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)
1. โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูร/อน จํานวน 50,000.00         บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร�อนและอุปสมบท

พระภิกษุภาคฤดูร�อนและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง โดยจ
ายเป�นค
าวัสดุต
าง ๆ

ในการดําเนินการ ค
าป/จจัยเครื่องไทยธรรม ค
าน้ําปานะ ค
าอาหารและเครื่องดื่ม

ค
าดอกไม�ธูปเทียน ค
าวัสดุเครื่องบรโิภค ค
าภัตตาหาร ค
าชุดนาค ค
าผ�าไตรจีวร

ค
าทําขวัญนาค ค
าวัสดุโฆษณาและเผยแพร
 ค
าดนตรไีทย ค
ากลองยาว ค
ามหรสพ

ค
าตกแต
งสถานที่ ค
าจ�างเหมาบริการและค
าใช�จ
ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการ

ขององค:กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2542

ต้ังจ-ายจากเงินรายได/ (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร 

ทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส
งเสริมการฝGกอบรมและการจัดกิจกรรมเยาวชน

หน�า 143 ลําดับที่ 4 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:การอนุรักษ:

ฟKLนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม


รายละเอียดประมาณการรายจ-ายงบประมาณรายจ-ายท่ัวไป

ประจําป@งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม-โจ/

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
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2.โครงการธรรมะเพื่อชีวิต จํานวน 50,000.00         บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายโครงการธรรมเพื่อชีวิต จัดกิจกรรมอบรม ประชุม

สัมมนา ค
าใช�จ
ายต
าง ๆ ที่จําเป�น ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ: ค
าเช
า

ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างพร�อมเครื่องดื่ม สื่อประชาสัมพันธ:ต
างๆ ฯลฯ

ต้ังจ-ายจากเงินรายได/ (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร 

ทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส
งเสริมการฝGกอบรมและการจัดกิจกรรมเยาวชน

หน�า 143 ลําดับที่ 2 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:การอนุรักษ:

ฟKLนฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม


งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 85,000.00         บาท
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 85,000.00         บาท
1. เงินอุดหนุนส-วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) จํานวน 85,000.00         บาท

1.อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม- จํานวน 10,000.00         บาท
โครงการมหกรรมไม�ดอกไม�ประดับ ครั้งที่ 38 ประจําป@ 2557

เพื่อจ
ายเป�นค
าสนับสนุนโครงการจัดงานมหกรรมไม�ดอกไม�ประดับ

ประจําป@ 2557 ให�ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
 

โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ จังหวัดเชียงใหม
ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556 ตั้งจ-ายจากเงินรายได/
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 158 ลําดับที่ 19 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


2.อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย จํานวน 15,000.00         บาท
โครงการมหกรรมไม�ดอกไม�ประดับ ครั้งที่ 38 ประจําป@ 2557

เพื่อจ
ายเป�นค
าสนับสนุนโครงการจัดงานมหกรรมไม�ดอกไม�ประดับ

ประจําป@ 2557 ให�ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย 

โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ จังหวัดเชียงใหม
ตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556 ตั้งจ-ายจากเงินรายได/
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร
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ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 158 ลําดับที่ 17 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


3.อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย จํานวน 15,000.00         บาท

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี

และประเพณีท�องถิ่น อําเภอสันทราย เชียงใหม
 ประจําป@งบประมาณ 2557

โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ จังหวัดเชียงใหม
ตามมติที่ประชุม

ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556 ตั้งจ-ายจากเงินรายได/

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 157 ลําดับที่ 5 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


4.อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย จํานวน 5,000.00           บาท

โครงการอุดหนุนการรดน้ําดําหัวในเทศกาลวันสงกรานต:(ป@Qใหม
เมือง)

ประจําป@งบประมาณ 2557 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม


โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ จังหวัดเชียงใหม
ตามมติที่ประชุม

ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556 ตั้งจ-ายจากเงินรายได/

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 159 ลําดับที่ 21 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:
การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม
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5.อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย จํานวน 10,000.00         บาท

โครงการจัดงาน 5 ธันวา สืบสานภูมิป/ญญาและวัฒนธรรมเทิดไท�องค:

ภูมิพลมหาราชา ประจําป@ 2557 อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม


โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ จังหวัดเชียงใหม
ตามมติที่ประชุม

ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556 ตั้งจ-ายจากเงินรายได/

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 159 ลําดับที่  22 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


6.อุดหนุนมหาวิทยาลัยแม-โจ/ จํานวน 30,000.00         บาท

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิป/ญญาพื้นบ�าน

เพื่อส
งเสริมการอนุรักษ:ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป/ญญาท�องถิ่นในระดับชุมชน

บุคลากรได�ทํากิจกรรมร
วมกัน เป�นการสร�างความสามัคคใีนหมู
คณะ

โดยได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการกระจายอํานาจ จังหวัดเชียงใหม
ตามมติที่ประชุม

ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24/7/2556 ตั้งจ-ายจากเงินรายได/

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 168 ลําดับที่  98 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม
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2. งานกีฬาและนันทนาการ(00262) รวม 400,000.00       บาท

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 400,000.00       บาท

ค-าใช/สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 350,000.00       บาท
ประเภทรายจ-ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 350,000.00       บาท
ท่ีไม-เข/าลักษณะรายจ-ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 32300)

1.ค-าใช/จ-ายในการพัฒนาส-งเสริมการกีฬานันทนาการและกิจกรรม จํานวน 200,000.00       บาท

ทางกายเพื่อประชาชนและเยาวชน

เพื่อเป�นค
าใช�จ
ายในการพัฒนาส
งเสริมการกีฬาในเขตเทศบาล เช
น การฝGกอบรม

เพิ่มทักษะการเล
นกีฬา การจัดการแข
งกีฬา เช
น ฟุตบอล ฟุตซอล ป/Uนจักรยาน

แอโรบิค ลีลาศ โยคะ เปตอง เดินวิ่งมาราทอน ดนตรี ฯลฯ การรณรงค:ประชาสัมพันธ:

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ:กีฬา การส
งกีฬาเข�าแข
งขันกีฬาต
าง ๆ ฯลฯ โดยจ
าย

เป�นค
าตอบแทน ค
าสมนาคุณวิทยากร ค
าตอบแทน ผู�ฝGกสอน ค
าตอบแทนพิธีกร

กรรมการตัดสินและเจ�าหน�าที่ ค
าเบี้ยเลี้ยง ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม

ค
าปVาย ค
าประชาสัมพันธ:ทางสื่อต
าง ๆ ค
าวัสดุอุปกรณ:กีฬา ค
าชุดนักกีฬา

พร�อมรองเท�าถุงเท�า ค
าพาหนะ ค
าที่พัก ค
าเช
าและค
าเตรียมสนามและสถานที่

แข
งขัน ค
าโล
รางวัล ค
าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค
าดอกไม� กระเช�าดอกไม�

ค
าเช
าเครื่องเสียง ค
าพาหนะ และค
าใช�จ
ายอื่นที่จําเป�น 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝGกอบรมของ

องค:กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ:การใช�จ
ายเงินในการแข
งขันกีฬาขององค:กร

ปกครองส
วนท�องถิ่น ตั้งจ-ายจากเงินรายได/

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ) 

บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส
งเสริมการฝGกอบรมและการจัดกิจกรรมเยาวชน

หน�า 133 ลําดับที่ 12 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


2. ค-าใช/จ-ายโครงการแข-งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนและ จํานวน 100,000.00       บาท
การแข-งขันกีฬาพื้นบ/านต/านยาเสพติด
เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการดําเนินกิจกรรม การแข
งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
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เช
นฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย:บอล ตะกร�อ ว
ายน้ํา เทควันโด เทนนิส 

เทเบิลเทนนิส เปตอง ฯลฯ และการส
งทีมกีฬาเข�าร
วมการแข
งขัน โดยจ
ายเป�นค
า

ใช�จ
ายในพิธีเปXด-ปXด ค
าอาหาร ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม ค
าอุปกรณ:กีฬา

กรีฑา ค
าชุดนักกีฬา ค
าเหรียญรางวัล / เงินรางวัล ค
าเบื้ยเลี้ย ค
าที่พัก ค
าพาหนะ

ค
าจ�างเหมาบริการ ค
าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ�าหน�าที่ ค
าวัสดุในการดําเนิน

งานและค
าใช�จ
ายอื่น ๆ ฯลฯ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝGกอบรมของ

องค:กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547 เรื่องหลักเกณฑ:การใช�จ
ายเงินในการแข
งขันกีฬาขององค:กร

ปกครองส
วนท�องถิ่น ตั้งจ-ายจากเงินรายได/
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส
งเสริมการฝGกอบรมและการจัดกิจกรรมเยาวชน

หน�า 144 ลําดับที่ 11 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


3. ศูนยDพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม-โจ/ CUP จํานวน 50,000.00         บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการศูนย:เด็กเล็กแม
โจ� CUP

เป�นการจัดการแข
งขันกีฬาเพื่อให�เยาวชนหันมาเล
นกีฬาห
างไกลยาเสพติด

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547

เรื่องหลักเกณฑ:การใช�จ
ายเงินในการแข
งขันกีฬาขององค:กรปกครองส
วนท�องถิ่น

ตั้งจ-ายจากเงินรายได/
(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร:การพัฒนาด�าน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส
งเสริมการฝGกอบรมและการจัดกิจกรรมเยาวชน

หน�า 140 ลําดับที่ 24 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการส
งเสริมการฝGกอบรมและการจัดกิจกรรมเยาวชน

หน�า 133 ลําดับที่ 15 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร:

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม
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ค-าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 50,000.00         บาท

ประเภทวัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) รวม 50,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับใช�ในการจัดกิจกรรมกีฬา จํานวน 50,000.00         บาท

ทุกหมู
บ�าน เช
น ฟุตบอล ตะกร�อ ฯลฯ ตามโครงการจัดหาอุปกรณ:

กีฬาให�กับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองแม
โจ� ตั้งจ-ายจากเงินรายได/

(ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ) 
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ยอดรวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป รวม 14,799,000.00   บาท

1. งานบริหารงานท่ัวไป (รหัสบัญชี00111) รวม 5,193,600.00     บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 2,257,200.00    บาท

เงินเดือนฝ-ายประจํา  (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,257,200.00    บาท

เงินเดือนพนักงาน  (รหัสบัญชี 220100) จํานวน 900,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ

พร�อมเงินปรับปรุงประจําป!  โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จํานวน 160,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินค
าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราวให�แก
พนักงานเทศบาลโดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

รายละเอียดประมาณการรายจ4ายงบประมาณรายจ4ายท่ัวไป

ประจําป=งบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองแม4โจ5

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม4

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รหัสบัญชี 00100)
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 เงินประจําตําแหน4งของผู5บริหาร (รหัสบัญชี 220300) จํานวน 67,200.00          บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินประจําตําแหน
งให�กับพนักงานเทศบาลตําแหน
งผู�บริหาร 

(ผู�อํานวยการกองช
างโยธา) ตามหนังสือกรมส
งเสริมการปกครองส
วนท�องถิ่น

ด
วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

ค4าจ5างลูกจ5างประจํา  (รหัสบัญชี 220400) จํานวน 141,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเดือนของลูกจ�างประจํา 

พร�อมเงินปรับปรุงประจําป! โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของลูกจ5างประจํา (รหัสบัญชี 220200) จํานวน 17,000.00          บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินค
าตอบแทนพิเศษของลูกจ�างประจํา โดย

คํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

ค4าจ5างพนักงานจ5างตามภารกิจ (รหัสบัญชี 220600) จํานวน 245,160.00        บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจ�างช่ัวคราวให�แก
พนักงานจ�างตามภารกิจ 

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงานจ5างตามภารกิจ (รหัสบัญชี220700) จํานวน 78,840.00          บาท
เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ�างตามภารกิจ

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
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ค4าจ5างพนักงานจ5างท่ัวไป(รหัสบัญชี 220600) จํานวน 384,480.00        บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจ�างช่ัวคราวให�แก
พนักงานจ�างทั่วไป 

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินเพิ่มต4าง ๆ ของพนักงานจ5างท่ัวไป (รหัสบัญชี 220700) จํานวน 263,520.00        บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ�างทั่วไป

โดยคํานวณตั้งจ
ายไว�ไม
เกิน 12 เดือน  ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)

งบดําเนินงาน (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,610,600.00      บาท

ค4าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 445,600.00         บาท

1. ค4าเช4าบ5าน (รหัสบัญชี 310400) จํานวน 135,600.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าเช
า/เช
าซื้อบ�านพนักงานเทศบาลของกองช
าง

ซึ่งมีสิทธิเบิกจ
ายได�ตามระเบียบที่กําหนด ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

2. เงินช4วยเหลือค4ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) จํานวน 200,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินช
วยเหลือค
ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

และลูกจ�างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช
วยเหลือค
ารักษาพยาบาล

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาลของข�าราชการส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงฉบับที่แก�ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549  ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)
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3. เงินช4วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จํานวน 30,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นเงินช
วยเหลือค
าการศึกษาบุตรแก
พนักงาน

และลูกจ�างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช
วยเหลือการศึกษาบุตร

ได�ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว
าด�วยเงินสวัสดิการเกี่ยว

กับการศึกษาบุตรของข�าราชการส
วนท�องถิ่นและตามหนังสือ

ที่ มท.0318/ว.2660 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2544 ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

4. ประเภทค4าตอบแทนผู5ปฏิบัติราชการอันเปDนประโยชนEต4อ จํานวน 10,000.00           บาท

องคEกรปกครองส4วนท5องถ่ิน (รหัสบัญชี 310100)

เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนผู�ปฏิบัติราชการอันเป�นประโยชนEแก
องคEกร

ปกครองส
วนท�องถิ่นบรรดารายจ
ายต
าง ๆ ที่สามารถเบิกจ
ายได�ตามระเบียบ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

5. ค4าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัสบัญชี 310300) จํานวน 50,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�แก
พนักงาน

ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

6.ค4าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก4อสร5างหรือดัดแปลงอาคารให5แก4 จํานวน 20,000.00           บาท
เจ5าหน5าท่ีของเทศบาลเมืองแม4โจ5
เพื่อจ
ายเป�นค
าตอบแทนให�แก
เจ�าหน�าที่ผู�ตรวจแบบแปลนก
อสร�างหรือดัดแปลง

อาคาร นายช
างและนายตรวจของเทศบาลเมืองแม
โจ�โดยให�ได�รับเงินค
าตอบแทน

เป�นจํานวนรวมกัน ร�อยละสิบของเงินค
าธรรมเนียมที่กองช
างเป�นผู�ตรวจแบบแปลน

และให�แต
ละคนได�รับในอัตราที่เท
ากันได�รับจากผู�ขอใบอนุญาตหรือผู�แจ�ง

ตามมาตรา 39 ทวิ แห
งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก�ไขเพิ่มเติม

โดยมาตรา 10 แห
งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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เป�นจํานวนร�อยละสิบของเงินค
าธรรมเนียมดังกล
าวเพื่อนํามาจัดสรรเป�นเงิน

ค
าตอบแทนให�แก
เจ�าหน�าที่

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)

ค4าใช5สอย  (รหัสบัญชี 532000) รวม 285,000.00        บาท

1. ประเภทรายจ4ายเพื่อให5ได5มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จํานวน 85,000.00           บาท

1.1 ค4าธรรมเนียมต4าง ๆ     จํานวน 30,000.00           บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าธรรมเนียมต
างๆ  เช
น  ค
าธรรมเนียมในการฝHกอบรมประชุม

หรือสัมมนาต
างๆ ของผู�บริหารท�องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล

 พนักงานเทศบาล พนักงานจ�างและลูกจ�างประจํา

ค
าธรรมเนียมปIายยานพาหนะ ค
าธรรมเนียมศาล ค
าธรรมเนียมที่ดิน 

ค
าธรรมเนียมรางวัดที่ดิน เพื่อจ
ายเป�นค
ารางวัดที่ดิน ที่สาธารณประโยชนE 

ที่ราชพัสดุ และที่เทศบาลใช�ประโยชนE ฯลฯ หรือค
าธรรมเนียมใดๆ ที่สามารถเบิกจ
ายในประเภทนี้

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)

1.2 ค4าโฆษณา เผยแพร4 และประชาสัมพันธE จํานวน 30,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจ�างเหมาทําปIายหรือแผงปKดประกาศ การจ�างทํา

โปสเตอรE การบันทึกภาพยนตE  วีดโีอเทป วีดีทัศนE ค
าล�างอัดขยาย

รูปถ
าย การจ�างโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธEกิจการของ

เทศบาล ในสื่อประเภทต
างๆ เช
น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนE  

หนังสือพิมพE วารสาร แผ
นพับ ปIายประชาสัมพันธE 

ปIายไวนิล,สิ่งพิมพEต
างๆ ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3 ค4าซักฟอก จํานวน 5,000.00             บาท
เพื่อจ
ายเป�นค
าซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
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1.4 ค4าจ5างเหมาบริการ จํานวน 20,000.00           บาท

บริการให�ผู�รับจ�างทําการอย
างใดอย
างหนึ่ง ในการทําสิ่งของต
าง ๆ หรือ

งานในความรับผิดชอบของผู�รับจ�าง ซึ่งมใิช
การประกอบดัดแปลง

ต
อเติมครุภัณฑE หรือ สิ่งก
อสร�าง เช
น ค
าจ�างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนE

ค
าจ�างเหมาตัดหญ�า ค
าจ�างเหมาดูแลรักษาต�นไม� สวนไม�ประดับ สวนหย
อม

สนามหญ�า หรือที่สาธารณะ ค
าจ�างเหมาล�างทําความสะอาด ค
าจ�างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ

ที่เป�นกิจการในอํานาจหน�าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ
ายในประเภทรายจ
ายนี้

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

2.ประเภทรายจ4ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม4เข5าลักษณะ จํานวน 50,000.00           บาท

รายจ4ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)

2.1 ค4าใช5จ4ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง

และลูกจ�างประจํา โดยจ
ายเป�นค
าเบื้ยเลื้ยงเดินทาง ค
าพาหนะ ค
าเช
าที่พัก

ค
าบริการจอดรถ ณ ท
าอากาศยาน ค
าผ
านทางด
วนพิเศษ ค
าธรรมเนียมในการ

ใช�สนามบิน และค
าใช�จ
ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

3. ประเภทรายจ4ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ4อมแซมทรัพยEสิน(รหัสบัญชี 320400) จํานวน 150,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าบํารุงรักษาหรือซ
อมแซมทรัพยEสินเพื่อให�สามารถใช�งานได�ตาม

ปกติ เช
น ค
าซ
อมแซมทรัพยEสิน ครุภัณฑEต
างๆค
าบํารุงรักษาทรัพยEสิน เป�นต�น

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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ค4าวัสดุ  (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,810,000.00     บาท

1. ค4าวัสดุสํานักงาน (รหั สบัญชี 330100) จํานวน 150,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช
น กระดาษ ปากกา โตPะ

เก�าอี้ แฟIม ตรายาง แบบพิมพE ฯลฯ ที่ใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงิน

รายได5 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

2. ค4าวัสดุไฟฟJาและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200 ) จํานวน 400,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าซื้ออุปกรณEไฟฟIาต
าง ๆ  เช
น หลอดไฟ สายไฟ สายโทรศัพทE

ลําโพง ปล๊ักไฟ ฯลฯ ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

3. ค4าวัสดุงานบ5านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จํานวน 50,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุงานบ�านงานครัวสําหรับใช�ให�บริการประชาชน 

เช
น กระดาษทิชชู น้ําชา กาแฟ แปรง ไม�กวาด ถังขยะ ผ�าปูโตPะ  ถ�วยชาม  

ช�อนส�อม ผงซักฟอก  น้ํายาล�างห�องน้ํา  น้ํายาล�างจาน ถุงขยะ ฯลฯ 

สําหรับใช�ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน และอาคารสถานที่อื่นๆ 

ที่อยู
ในความรับผิดชอบของเทศบาล และใช�ในกิจการของเทศบาล 

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311)

4. ค4าวัสดุก4อสร5าง (รหัสบัญชี 330200) จํานวน 500,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าดินลูกรัง หินคลุก ทราย หิน สว
าง เลื่อย ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัสบัญชี 00311)

5. วัสดุคอมพิวเตอรE (รหัสบัญชี 331400) จํานวน 90,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุคอมพิวเตอรE เช
น ผงหมึก ตลับผงหมึก 

แผ
นกรองแสง แปIนพิมพE ( Key Board ) เมาสE  แผ
นหรือจาน

บันทึกข�อมูล  เมนบอรEด  เมมโมรี่ชิป   โปรแกรมคอมพิวเตอรE 

ซอฟตEแวรEกระดาษต
อเนื่อง ฯลฯ  สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)
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6. วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จํานวน 300,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุการเกษตร เช
น กล�าไม� เมล็ดพันธุE พันธุEปลา ปุ[ยสารเคมี ฯลฯ
ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

7. ค4าวัสดุเชื้อเพลิงและหล4อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จํานวน 300,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุเช้ือเพลิงและหล
อลื่น  เช
น  น้ํามันเบนซิน,น้ํามันดีเซล 

น้ํามันเครื่อง   น้ํามันจารบี  กPาซหุงต�ม  ถ
าน  น้ํามันกPาด ฯลฯ  สําหรับ

ยานพาหนะของเทศบาลหรือสําหรับใช�ในงานต
างๆ 

ที่เป�นกิจการของเทศบาล ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

8.ค4าวัสดุเครื่องแต4งกาย (รหัสบัญชี 331200) จํานวน 20,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าวัสดุเครื่องแต
งกาย เช
น เครื่องแบบ ชุดฝHก ชุดปฏิบัติงาน

ถุงเท�า  รองเท�า หมวก เข็มขัด ถุงมือ  ผ�าคาดจมูก แว
นตา ฯลฯ

สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล  ตามที่กําหนดไว�ในหนังสือส่ังการ

เกี่ยวกับการเบิกจ
ายค
าวัสดุเครื่องแต
งกาย ตั้งจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

ค4าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 53400) รวม 70,000.00           บาท

1. ค4าโทรศัพทE (รหัสบัญชี 340300) จํานวน 20,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าโทรศัพทEสํานักงานเทศบาลและโทรศัพทEเคลื่อนที่

และหมายความรวมถึงค
าใช�จ
ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการดังกล
าวและ 

ค
าใช�จ
ายที่เกิดขึ้นจากการใช�บริการ เช
น  ค
าเช
าเครื่อง ค
าเช
าหมาย 

เลขโทรศัพทE  ค
าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล 

ต้ังจ4ายจากเงินรายได5

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)
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2. ค4าบริการทางด5านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) จํานวน 50,000.00           บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าบริการทางด�านโทรคมนาคม  เช
น ค
าโทรภาพหรือ

โทรสาร  ค
าวิทยุติดตามตัว ค
าวิทยุสื่อสาร และค
าใช�จ
ายเกี่ยวกับ

การใช�ระบบอินเตอรEเน็ต โดยจ
ายเป�นค
าเช
าสัญญาณอินเตอรEเน็ท 

และให�หมายความรวมทั้งค
าใช�จ
ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการดังกล
าวและค
าใช�

จ
ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช�บริการสําหรับใช�ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ

 ตั้งจ4ายจากเงินรายได5 (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 00110)

งบลงทุน รวม 325,800.00        บาท

ครุภัณฑE (รหัสบัญชี 541000) รวม 325,800.00        บาท

1.ครุภัณฑEคอมพิวเตอรE (รหัสบัญชี 411600) จํานวน 63,300.00           บาท

1.เครื่องคอมพิวเตอรE สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 50,000.00           บาท

 - มีหน
วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
น�อยกว
า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความ

เร็วสัญญาณนาฬิกาไม
น�อยกว
า 2.5 GHz และมีหน
วยความจําแบบ Cache Memory

ไม
น�อยกว
า 6 MB จํานวน 1 หน
วย

 - มีหน
วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน
วยความจําขนาด

ไม
น�อยกว
า 1 GB

 - มีหน
วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว
า มีขนาดไม
น�อยกว
า 4 GB

 - มีหน
วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว
า ขนาดความจุไม
น�อย

กว
า 1 TB จํานวน 1 หน
วย

 - มี DVD-RW หรือดีกว
า จํานวน 1 หน
วย

 - มีช
องเช่ือมต
อระบบเครือข
าย แบบ Gigabit Ethenet หรือดีกว
า จํานวนไม
น�อยกว
า 1 ช
อง

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว
า มี Contrast Ratio ไม
น�อยกว
า 600:1 และมีขนาด

ไม
น�อยกว
า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน
วย ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

2. จอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม
น�อยกว
า 18 นิ้ว จํานวน 1 จอ จํานวน 3,100.00             บาท

 - มีขนาดไม
น�อยกว
า 18 นิ้ว

 - รองรับความละเอียดการแสดงผลไม
น�อยกว
า 1,366x768 Pixel

 - มี Refresh Rate ไม
น�อยกว
า 60 HZ

3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA จํานวน 6 เครื่อง จํานวน 10,200.00           บาท

 - มีกําลังไฟฟIาด�านนอกไม
น�อยกว
า 750 VA 
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 - สามารถสํารองไฟฟIาได�ไม
น�อยกว
า 15 นาที

ตามหลักเกณฑEราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑEคอมพิวเตอรEกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สารฉบับประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 163 ลําดับที่ 55 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


2. ครุภัณฑEไฟฟJาและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) จํานวน 12,500.00           บาท

โครงการจัดซื้อตู�เช่ือม แบบปล๊ักอินเวอรEเตอรE ขนาด 160 แอมแปรE 

จํานวน 1 เครื่อง

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 167 ลําดับที่ 83 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม


3.ค4าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑE (รหัสบัญชี 411800) จํานวน 250,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าซ
อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-4124

โดยการปะผุเปลี่ยนเก�งและกระบะท�าย พร�อมทําสี จํานวน 1 คัน

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2556-2558)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

บริหารการจัดการท่ีดี แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หน�า 166 ลําดับที่ 81 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดีด�วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม
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งานก4อสร5างโครงสร5างพื้นฐาน (รหัสบัญชี 00312)
งบลงทุน รวม 9,605,400.00      บาท

ค4าท่ีดินและสิ่งก4อสร5าง (รหัสบัญชี 542000) รวม 9,455,400.00     บาท

รายจ
ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก
อสร�าง รวม 9,455,400.00     บาท

ค
าก
อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

ประเภทค
าก
อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900)

1.โครงการก
อสร�างรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว�าง 0.50 เมตร ลึก จํานวน 493,000.00        บาท

0.62 เมตร ยาว 144 เมตร พร�อมก
อสร�างกําแพงกันดิน สูง 3.00 เมตร

ยาว 14.00 เมตร (สถานที่ก
อสร�างบริเวณลําเหมือง หมู
ที่ 1 บ�านแม
เตาไห

ต.หนองหาร)

 ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม

หน�า 95 ลําดับที่ 1 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


2. โครงการก
อสร�างปรับปรุงผิวถนนเดิมด�วยแอสฟ�ลทEติกคอนกรีต จํานวน 594,800.00        บาท

(โอเวอรEเลยE) พร�อมตีเส�นจราจร ขนาดกว�างเฉลี่ย 6-9 ม. ยาว 206 ม.

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น�อยกว
า 1,545 ตร.ม. 

(สถานที่ก
อสร�างตั้งแต
ข�างวัดป�าบง ถึงหน�าโรงงานผักกาดดอง หมู
 2

ต.หนองหาร อ.สันทราย)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม(ปรับปรุงซ
อมแซมเส�นทางคมนาคม)

หน�า 77 ลําดับที่ 12 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม
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3. โครงการก
อสร�างรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว�าง 0.50 เมตร จํานวน 447,500.00        บาท

ลึก 0.62 ม. ยาว 179 ม. หนา 0.12 ม. (สถานที่ก
อสร�าง บริเวณ

ซอย 4- ซอย 6 หมู
 3 บ�านป�าขาม ต.หนองหาร

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา)
บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม

หน�า 84 ลําดับที่ 3 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE
การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


4. โครงการก
อสร�างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว�าง 0.50 ม. จํานวน 602,500.00         บาท

ลึก 0.62 ม. หนา 0.12 ม. ยาว 241 ม. (สถานที่ก
อสร�างบริเวณเลียบ

ถนน บ�านลุงเปรม-บ�านนายถวิล ลงลําน้ําห�วยโจ� หมู
 4 ต.หนองหาร)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม

หน�า 86 ลําดับที่ 8 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


5.โครงการก
อสร�างปรับปรุงผิวถนนเดิมด�วยแอสฟ�สทEติกคอนกรีต จํานวน 959,000.00        บาท

(โอเวอรEเลยE) พร�อมตีเส�นจราจร ขนาดกว�าง 7.00 ม. ยาว 356 ม.

หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น�อยกว
า 2,492 ตร.ม. (สถานที่ก
อสร�าง

ตั้งแต
ปากทางเข�าหมู
บ�านธันทนันทE ถึงบ�านร�อง หมู
 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม(ปรับปรุงซ
อมแซมเส�นทางคมนาคม)

หน�า 80 ลําดับที่ 19 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม
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6.โครงการก
อสร�างเมรุเผาศพตามแบบเทศบาลเมืองแม
โจ� แบบ 1 เตาเผา จํานวน 1,800,000.00     บาท

จํานวน 1 แห
ง (สถานที่ก
อสร�าง หมู
 5 ต.ป�าไผ
 อ.สันทราย)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพื่อกิจการอันเป�นสาธารณประโยชนE

หน�า 109 ลําดับที่ 10 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


7.โครงการก
อสร�างถนน คสล. พร�อมตีเส�นจราจร ขนาดกว�าง 4.00 ม. จํานวน 810,000.00         บาท

ยาว 349 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น�อยกว
า 1,396 ตร.ม.

(สถานที่ก
อสร�าง ซอยบ�าน อ.พิเชษฐ หมู
ที่ 10 ต.ป�าไผ
 อ.สันทราย)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

หน�า 65 ลําดับที่ 37 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


8.โครงการก
อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง 5.00 ม. ยาว 374 ม. จํานวน 1,083,000.00     บาท

หนา 0.15 ม. หรือสถานที่ดําเนินการไม
น�อยกว
า 1,870 ตร.ม.

(สถานที่ก
อสร�างบริเวณซอยข�างหอพักตาเสือ หมู
ที่ 10 ต.ป�าไผ
 อ.สันทราย)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

หน�า 64 ลําดับที่ 34 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม
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9. โครงการก
อสร�างลานกีฬา ขนาดกว�าง 20.00 ม. ยาว 40.00 ม. จํานวน 850,000.00         บาท

หนา 0.15 ม. พร�อมติดตั้งตะข
ายและไฟฟIาส
องสว
าง 

(สถานที่ก
อสร�างบริเวณลานเอนกประสงคE หมู
ที่ 4 ต.หนองจPอม อ.สันทราย)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการก
อสร�างสนามกีฬา

หน�า 105 ลําดับที่ 3 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


10.โครงการก
อสร�างถนน คสล. ขนาดกว�าง 4.00 ม. ยาว 355 ม. จํานวน 823,600.00        บาท

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไม
น�อยกว
า 1,420 ตร.ม. พร�อมตีเส�นจราจร

(สถานที่ก
อสร�างบริเวณถนนซอยบ�าน ดร.ยรรยง หมู
ที่ 4 ต.หนองจPอม อ.สันทราย)

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

หน�า 67 ลําดับที่ 47 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


11.โครงการเช่ือมทางภายในเขตเทศบาลเมืองแม
โจ� ด�วยแอสฟ�ลทEติก จํานวน 992,000.00        บาท

คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ดําเนินการไม
น�อยกว
า 2,576 ตร.ม. จํานวน

7 แห
งได�แก
 1.ปากทางวัดศิริมงคล หมู
ที่ 11 ต.หนองหาร / 2.ปากทางข�าง

โรงเรียนห�วยเกี๋ยง หมู
 10 ต.หนองหาร / 3. ปากทางไปบ�านท
าเกวียน /

4.ปากทางซอย 8 หมู
 5 ต.หนองหาร / 5.ปากทางซอยอู
เอ หมู
 5 ต.หนองหาร /

6.ปากซอย 13 หมู
 10 ต.ป�าไผ
 / 7.ทางเข�าหมู
บ�านแพะป�าห�า หมู
 7 ต.หนองจPอม

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)
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บรรจุในแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตรEการพัฒนาด�าน 

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาเส�นทางคมนาคม

หน�า 72 ลําดับที่ 3 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตรE

การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานของเมืองและชนบทของจังหวัดเชียงใหม


ค4าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก4อสร5าง (รหัสบัญชี 421000)จํานวน 150,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก
อสร�างเพื่อให�สามารถใช�

งานได�ตามปกติ เช
น ค
าบํารุงซ
อมแซมที่ดินและสิ่งก
อสร�าง ฯลฯ

ตั้งจ4ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา)
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ยอดรวมแผนงานการเกษตร รวม 170,000.00      บาท

1. งานส�งเสริมการเกษตร(00321) รวม 130,000.00       บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000.00       บาท

ค�าใช#สอย รวม 130,000.00       บาท

ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ รวม 130,000.00       บาท

ท่ีไม�เข#าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่นๆ

1. ค�าใช#จ�ายโครงการจัดทํา ปุ5ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติและ จํานวน 30,000.00         บาท

สิ่งเหลือใช#ในครัวเรือนเพื่อลดป9ญหาหมอกควันจากการเผาไหม#

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการดําเนินงาน โครงการจัดทําปุ�ยหมัก

จากเศษวัสดุธรรมชาติและสิ่งเหลือใช�ในครัวเรือนเพื่อลดป+ญหา

หมอกควันจากการเผาไหม� เช
น ค
าตอบแทน  ค
าสมนาคุณวิทยากร 

ค
ารับรอง   ค
ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ3  ค
าพิมพ3เอกสาร 

ค
าป4าย ค
าดอกไม�  กระเช�าดอกไม� ค
าตกแต
งสถานที่ ค
าอาหาร 

ค
าอาหารว
างและเครื่องดื่ม ค
าของขวัญหรือของที่ระลึก  ค
าชุด

ปฏิบัติงาน ค
าวัสดุอุปกรณ3 และค
าใช�จ
ายอื่นที่จําเป�น ฯลฯ 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการฝ:กอบรมของ

องค3กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2549 ตั้งจ�ายจากเงินรายได#

(ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส�งเสริมการเกษตร )

บรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�าน 

พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนาความรู�และการส
งเสริมอาชีพ

หน�า 107 ลําดับที่ 13 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


รายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป

ประจําป=งบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองแม�โจ#

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม�

แผนงานการเกษตร(00320)
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2. ค�าใช#จ�ายโครงการส�งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืน จํานวน 30,000.00         บาท

ภายใต#แผนปฎิบัติการ 21 ระดับท#องถ่ิน (Local Agenda 21)

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการดําเนินงานตามโครงการส
งเสริมพหุภาคใีนการ

พัฒนาชุมชนอย
างยั่งยืนภายใต�แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท�องถิ่น

(Local Agenda 21) เช
นค
าตอบแทน ค
าอาหาร, อาหารว
าง พร�อมเครื่องดื่ม

ค
าพาหนะ ค
าตอบแทน ค
าที่พัก ค
าวัสดุอุปกรณ3 ค
าจัดทําเอกสาร ค
าใช�จ
าย

ในการจัดกิจกรรมต
าง ๆ ของโครงการและค
าใช�จ
ายอื่น ๆ ที่จําเป�น ฯลฯ

ตั้งจ�ายจากเงินรายได#

(ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส�งเสริมการเกษตร )

บรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�าน 

พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนาความรู�และการส
งเสริมอาชีพ

หน�า 107 ลําดับที่ 12 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


3.  ค�าใช#จ�ายศูนยLถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 20,000.00         บาท

เพื่อเป�นศูนย3กลางให�เกษตรกรได�เข�ามามีส
วนร
วมคิดวิเคราะห3 วางแผน

และบริหารจัดการแผน สนับสนุนด�านการบริการและถ
ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งด�าน พืช ปศุสัตว3 ประมง รวมทั้งการให�ข�อมูลข
าวสารการเกษตรที่สําคัญ

แก
เกษตรกรในลักษณะบูรณาการ ตั้งจ�ายจากเงินรายได#

(ปรากฎในแผนงานการเกษตรงานส�งเสริมการเกษตร)

บรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�าน 

พัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางส
งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร

หน�า 114 ลําดับที่ 4 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ
มด�อยโอกาสในสังคมของจังหวัดเชียงใหม


4.ค�าใช#จ�ายโครงการปNองกันและกําจัดหอยเชอรี่ในนาข#าวภายใน จํานวน 50,000.00         บาท

เขตเทศบาลเมืองแม�โจ#

เพื่อเป�นค
าใช�จ
ายโครงการป4องกันและกําจัดหอยเชอรี่ในนาข�าวภายใน

เขตเทศบาลเมืองแม
โจ� เช
นค
าตอบแทน ค
าอาหาร

อาหารว
าง พร�อมเครื่องดื่ม ค
าพาหนะ ค
าตอบแทน ค
าวัสดุอุปกรณ3

ค
าจัดทําเอกสาร ค
าใช�จ
ายในการจัดกิจกรรมต
าง ๆ ของโครงการ
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และค
าใช�จ
ายอื่น ๆ ที่จําเป�น ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว
าด�วยค
าใช�จ
ายในการปฏิบัติราชการขององค3กรปกครองส
วนท�องถิ่น พ.ศ.2542

ตั้งจ�ายจากเงินรายได#

(ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส�งเสริมการเกษตร )

บรรจุในแผนพัฒนาสามป? (พ.ศ. 2557-2559)  ยุทธศาสตร3การพัฒนาด�าน 

สาธารณสุข แนวทางการกําจัดขยะ

หน�า 139 ลําดับที่ 19 และสอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร3

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อมและระบบนิเวศน3 อย
างยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม


2. งานอนุรักษLนํ้าและปOาไม# รวม 40,000.00         บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000.00         บาท

ค�าใช#สอย รวม 40,000.00         บาท

1.ประเภทรายจ�ายเพื่อให#ได#มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) รวม 20,000.00         บาท

1.1 ค�าจ#างเหมาบริการ จํานวน 20,000.00         บาท

บริการให�ผู�รับจ�างทําการอย
างใดอย
างหนึ่ง ในการทําสิ่งของต
าง ๆ หรือ

งานในความรับผิดชอบของผู�รับจ�าง ซึ่งมใิช
การประกอบดัดแปลง

ต
อเติมครุภัณฑ3 หรือ สิ่งก
อสร�าง เช
น ค
าจ�างเหมาขุดลอกเหมืองฯลฯ

ตั้งจ�ายจากเงินรายได#

(ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษLนํ้าและปOาไม#)

2. ประเภทรายจ�ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี รวม 20,000.00         บาท

ไม�เข#าลักษณะรายจ�ายหมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)

1. ค�าใช#จ�ายโครงการปลูกปOาตามพระราชเสาวนียL จํานวน 20,000.00         บาท

เพื่อจ
ายเป�นค
าใช�จ
ายในการดําเนินงานโครงการปลูกปYาตาม

พระราชเสาวนีย3 ตั้งจ�ายจากเงินรายได#

(ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษLนํ้าและปOาไม#)
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                      แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร�าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง ทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม ชุมชน ความเข�มแข็ง การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห' ของชุมชน วัฒนธรรมและ และการโยธา

งบ/หมวด/ประมาณรายจ-าย นันทนาการ

เงินต
น (ชําระหนี้เงินกู
 ก.ส.ท.) 12,000,000    12,000,000       

         (ชําระหนี้ ธ.กรุงไทย) 2,000,000      2,000,000          

ดอกเบี้ย (ชําระหนี้เงินกู
 ก.ส.ท.) 3,500,000      3,500,000          

         (ชําระหนี้ ธ.กรุงไทย) 300,000         300,000             

เงินสบทบกองทุนประกันสังคม 978,000        978,000            

เบี้ยยังชีพผู
ป-วยเอดส/ 306,000         306,000             

สํารองจ2าย 559,810         559,810            

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 500,000         500,000             

นักศึกษาและผู
ด
อยโอกาส -                     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ-าย

นักศึกษาและผู
ด
อยโอกาส -                     

เงินทุนการศึกษาระดับปริญญา 50,000            50,000               

งบกลาง งบกลาง โทและปริญญาตรี -                     

ค2าใช
จ2ายในการจัดการจราจร 50,000            50,000               

เงินสบทบกองทุนหลักประกัน 435,000         435,000             

สุขภาพในระดับท
องถิ่นหรือพื้นที่ -                     

เงินค2าบํารุงสมาคมสันนิบาต 140,000         140,000             

แห2งประเทศไทย -                     

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ 1,000,000      1,000,000          

ชุมชนเทศบาลเมืองแม2โจ
 -                     

เงินช2วยเหลือค2าทําศพ 30,000           30,000               

เงินช2วยเหลือค2ารักษาพยาบาล 30,000           30,000               

บําเหน็จ/ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ 1,732,800     1,732,800        

บํานาญ บํานาญข
าราชการท
องถิ่น -                     

เงินช2วยค2าครองชีพผู
รับ 32,000           32,000               

บํานาญ -                     

งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดืนอนายก/รองนายก 954,000          954,000             

(ฝ3ายการ เงินค2าตอบแทนประจําตําแหน2ง 312,000          312,000             (ฝ3ายการ เงินค2าตอบแทนประจําตําแหน2ง 312,000          312,000             

เมือง) นายก/รองนายก -                     

เงินค2าตอบแทนพิเศษนายก/ 312,000          312,000             
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                      แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร�าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง ทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม ชุมชน ความเข�มแข็ง การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห' ของชุมชน วัฒนธรรมและ และการโยธา

งบ/หมวด/ประมาณรายจ-าย นันทนาการ

รองนายก -                     

เงินค2าตอบแทนเลขานุการ/ 306,000           306,000             

ที่ปรึกษานายกเทศบาล -                     

เงินค2าตอบแทนสมาชิกสภาองค/ 2,376,000       2,376,000         

กรปกครองส2วนท
องถิ่น -                     

งบบุคลากร เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน 5,038,000       100,000           902,040         900,000           6,940,040          

(ฝ3าย เงินเพิ่มต2าง ๆ ของพนักงาน 316,200          122,200         160,000           598,400            

ประจํา) เงินประจําตําแหน2งผู
บริหาร 201,600           67,200           67,200             336,000             

เงินตอบแทนพิเศษของพนัก 20,500             20,500               

งานผู
ได
รับเงินเดือนถึงขั้นสูง 4,000              4,000                 

ของอันดับ -                     ของอันดับ -                     

ค2าจ
างลูกจ
างประจํา 381,240          208,040         555,600         141,000           1,285,880         

เงินเพิ่มต2าง ๆ ของลูกจ
างประจํา 50,000            17,000             67,000               

ค2าจ
างพนักงานจ
างตามภารกิจ 609,360           593,640         50,000             345,360         245,160           1,843,520         

เงินเพิ่มต2าง ๆ ของพนักงาน 146,640           162,360         80,000             120,000         78,840            587,840            

ค2าจ
างพนักงานจ
างทั่วไป 833,040          448,560         192,240          256,320         3,204,000      384,480          5,318,640         

เงินเพิ่มต2าง ๆ ของพนักงาน 570,960          307,440        131,760          175,680        2,300,000      263,520           3,749,360         

ค2าตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอัน 306,000           30,000           50,000            20,000            406,000             

เปFนประโยชน/ต2อองค/กรปกครอง -                     

ส2วนท
องถิ่น 10,000              10,000               

ค2าตอบแทนการปฏิบัติงาน 150,000          100,000         50,000             100,000         100,000         50,000              550,000             

งบดําเนิน ค-าตอบ นอกเวลาราชการ -                     

งาน แทน ค2าเช2าบ
าน 136,000          48,000             50,000            135,600           369,600             

เงินช2วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000            10,000            20,000            30,000           30,000             160,000             

เงินช2วยเหลือค2ารักษาพยาบาล 200,000           30,000           30,000             100,000         50,000            200,000           610,000             

เงินช2วยเหลือบุตร 1,200               1,200                 

ต2าตอบแทนตามโครงการพัฒนา 60,000            60,000               

ศักยภาพด
านสาธารณสุข -                     

ค2าตอบแทนการตรวจแบบแปลน 20,000              20,000               
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                      แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร�าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง ทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม ชุมชน ความเข�มแข็ง การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห' ของชุมชน วัฒนธรรมและ และการโยธา

งบ/หมวด/ประมาณรายจ-าย นันทนาการ

ก2อสร
างหรือดัดแปลงอาคาร -                     

ให
แก2เจ
าหน
าที่ของเทศบาล -                     

ค2าถ2ายเอกสารและค2าเย็บหนัง 70,000            70,000               

สือหรือเข
าปกหนังสือ -                     

ค2าซักฟอก 10,000             5,000                15,000               

ค2าตักสิ่งปฏิกูล 5,000               5,000                 

ค2าโฆษณา เผยแพร2 และ 330,000          100,000         30,000             460,000             

ประชาสัมพันธ/ -                     

ค2าเช2าทรัพย/สิน 150,000          100,000         154,000         404,000             

ค2าธรรมเนียมต2าง ๆ 60,000             10,000             20,000            30,000             120,000             

ค2าธรรมเนียมและใช
จ2ายใน 10,000             10,000               ค2าธรรมเนียมและใช
จ2ายใน 10,000             10,000               

การดําเนินคดี -                     

ค2าจ
างเหมาบริการ 50,000             350,000           2,870,000     20,000              20,000          3,310,000         

ค2าจ
างเอกชนกําจัดขยะ 12,960,000    12,960,000       

ค2าจ
างเหมาตักขยะ 1,620,000      1,620,000          

ค2าติดตั้งโทรศัพท/ 10,000             10,000               

ค2าเช2าพื้นที่สําหรับจัดทําเว็บไซด/ 10,000             10,000               

งบดําเนิน ค-าใช� ค2าเช2าที่ดินในเขตเทศบาลเมือง 30,000             30,000               

งาน สอย แม2โจ
 -                     

ค2ารับรองในการต
อนรับบุคคล 100,000           100,000             

หรือคณะบุคคล -                     

ค2าเลื้ยงรับรองในการประชุม 20,000             20,000               

สภาท
องถิ่นหรือคณะกรรมการ -                     

หรือคณะอนุกรรมการ -                     

ค2าใช
จ2ายในพิธีเปLดอาคารสถาน 10,000             10,000               

ที่ต2าง ๆ -                     

ค2าใช
จ2ายในการจัดกิจกรรมส2ง 500,000           500,000             

เสริมวัฒนธรรมประเพณีและ -                     

พิธีทางศาสนา -                     



155      
                      แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร�าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม
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งบ/หมวด/ประมาณรายจ-าย นันทนาการ

โครงการวันเทศบาล 50,000             50,000               

โครงการจัดกิจกรรมพิเศษหรือ 50,000             50,000               

โครงการพิเศษตามนโยบายของ -                     

รัฐบาลจังหวัดและเทศบาล -                     

โครงการอบรมการนํามาตร 30,000             30,000               

ฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม -                     

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ -                     

ปฏิบัติงาน -                     

โครงการจัดทําแผนชุมชน แผน 30,000             30,000               

พัฒนาเทศบาล และแผนยุทธ -                     

ศาสตร/การพัฒนา -                     ศาสตร/การพัฒนา -                     

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู
 300,000          300,000             

บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล -                     

พนักงานเทศบาล และพนักงาน -                     

จ
างและลูกจ
างประจํา -                     

ค2าใช
จ2ายในการเลือกตั้งนายก 5,000               5,000                 

เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล -                     

งบดําเนิน ค-าใช� ค2าใช
จ2ายในการเดินทางไป 130,000          150,000         50,000              330,000             

งาน สอย ราชการในราชอาณาจักรและ -                     

นอกราชอาณาจักร -                     

ค2าของขวัญ ของรางวัลหรือเงิน 10,000             10,000               

รางวัลในงานพิธีต2าง ๆ -                     

ค2าพวงมาลัย ช2อดอกไม
 กระ 10,000             10,000               

เช
าดอกไม
 และพวงมาลา -                     

ค2าชดใช
ค2าเสียหายหรือค2าสิน 10,000             10,000               

ไหมทดแทน -                     

โครงการศูนย/ไกล2เกลี่ยข
อ 30,000             30,000               

พิพาทในชุมชนเทศบาลเมืองแม2โจ
 -                     

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ 50,000             50,000               
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งบ/หมวด/ประมาณรายจ-าย นันทนาการ

ประชาสัมพันธ/ -                     

โครงการให
บริการประชาชน 30,000             30,000               

ของสํานักทะเบียนราษฎร -                     

เทศบาลเมืองแม2โจ
 -                     

ค2าใช
จ2ายโครงการเพิ่มประสิทธิ 50,000             50,000               

ภาพการจัดเก็บภาษี -                     

ค2าใช
จ2ายโครงการปรับปรุงแผน 100,000           100,000             

ที่ภาษใีนเขตเทศบาล -                     

ค2าใช
จ2ายโครงการอบรมเสริม -                     

สร
างความรู
ความเข
าใจในการ 30,000             30,000               

ชําระภาษีของผู
ประกอบการ -                     ชําระภาษีของผู
ประกอบการ -                     

ค2าใช
จ2ายในการจัดตั้งสายตรวจ 30,000           30,000               

ชุมชน -                     

งบดําเนิน ค-าใช� โครงการฝPกอบรมเพื่อพัฒนา 50,000            50,000               

งาน สอย ศักยภาพและให
ความรู
ด
านการ -                     

ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย -                     

ให
กับบุคลากรของเทศบาล -                     

โครงการปQองกันและลดอุบัติ 30,000           30,000               

เหตุทางถนนในช2วงเทศกาล -                     

สําคัญ -                     

ค2าใช
จ2ายในการผลิตสื่อการ 200,000           200,000             

เรียนการสอน -                     

ค2าใช
จ2ายโครงการวันเด็กแห2งชาติ 100,000           100,000             

ค2าใช
จ2ายโครงการสายใยสัมพันธ/ 15,000             15,000               

ศูนย/พัฒนาเด็กเล็กถึงครอบครัว -                     

ค2าใช
จ2ายในการประชุมผู
ปกครอง 10,000             10,000               

นักเรียนศูนย/พัฒนาเด็กเล็ก -                     

โครงการอบรมทางวิชาการให
กับ 100,000           100,000             

นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแม2โจ
 -                     
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ค2าใช
จ2ายในการสนับสนุนการ 701,680          701,680            

บริหารสถานศึกษา -                     

ค2าใช
จ2ายโครงการเสริมสร
าง 20,000             20,000               

การเรียนรู
ดนตรไีทยให
แก2 -                     

เด็กเล็ก -                     

โครงการส2งเสริมประชาชน 50,000            50,000               

บรโิภคอาหารปลอดภัยและ -                     

พัฒนาปรับปรุงสุขาภิบาลเพื่อ -                     

รองรับประชาคมอาเซียน -                     

โครงการตรวจสอบมาตรฐาน 50,000            50,000               

คุณภาพน้ําประปาดื่มได
เพื่อ -                     คุณภาพน้ําประปาดื่มได
เพื่อ -                     

สุขภาพชุมชน -                     

โครงการ To Be Number One 50,000            50,000               

เพื่อแก
ไขป]ญหายาเสพติด -                     

ค2าใช
จ2ายในโครงการส2งเสริม 100,000         100,000             

กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข -                     

โครงการประกวดชุมชนสะอาดน2า 100,000         100,000             

อยู2สิ่งแวดล
อมดีอย2างยั่งยืน -                     

งบดําเนิน ค-าใช� โครงการสงเคราะห/ประชาชนผู
 50,000            50,000               

งาน สอย ประสบป]ญหาความเดือดร
อน -                     

หรือด
อยโอกาสในเขตเทศบาล -                     

เมืองแม2โจ
 -                     

ค2าใช
จ2ายช2วยเหลือผู
ได
รับผล 10,000            10,000               

กระทบที่บิดา-มารดาเสียชีวิต -                     

จากโรคเอดส/ -                     

ค2าใช
จ2ายในการสนับสนุนเครื่อง 10,000            10,000               

ยังชีพให
แก2ผู
ยากจน ยากไร
และ -                     

ด
อยโอกาส -                     

โครงการรณรงค/คัดแยกขยะ 200,000         200,000             



158      
                      แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร�าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง ทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม ชุมชน ความเข�มแข็ง การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร
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มูลฝอยในชุมชนโดยกิจกรรม 5 R -                     

ค2าใช
จ2ายโครงการเทศบาลสีขาว 50,000            50,000               

โครงการยุทธศาสตร/พลังแผ2น 50,000            50,000               

ดินเอาชนะยาเสพติด -                     

โครงการจัดเก็บข
อมูลรายครัว 70,000           70,000               

เทศบาลเมืองแม2โจ
 -                     

ค2าใช
จ2ายโครงการจัดเก็บข
อมูล 30,000           30,000               

เกษตรรายครัวเรือน -                     

โครงการส2งเสริมอาชีพอบรม 30,000           30,000               

การบริบาลผู
สูงอายุ -                     

โครงการป]_นจักรยานเพื่อเสริม 50,000            50,000               โครงการป]_นจักรยานเพื่อเสริม 50,000            50,000               

สร
างสุขภาพที่ดีและลดโลกร
อน -                     

โครงการประชุมประจําเดือน 30,000           30,000               

คณะกรรมการชุมชน -                     

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ
า 30,000           30,000               

โครงการรณรงค/เพื่อควบคุมปQอง 30,000           30,000               

งบดําเนิน ค-าใช� กันโรคติดต2อที่นําโดยแมลงและ -                     

งาน สอย สัตว/นําโรค -                     

โครงการสร
างเครือข2ายเพื่อแก
ไข 30,000           30,000               

ป]ญหาหมอกควันและการเผาขยะ -                     

มูลฝอยและวันสิ่งแวดล
อมโลก -                     

โครงการสายใยรักแห2งครอบครัว 30,000           30,000               

เพื่อส2งเสริมให
ผู
หญิงทํางานยุค -                     

ใหม2เลี้ยงลูกด
วยนมแม2 -                     

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ2ม 50,000            50,000               

สตรีแม2บ
านเทศบาลเมืองแม2โจ
 -                     

ในวันสตรีสากล -                     

โครงการอบรมส2งเสริมสร
าง 100,000         100,000             

อาชีพเพิ่มความเข
มแข็งให
กับ -                     
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ชุมชน -                     

โครงการสานสัมพันธ/เทศบาล 100,000         100,000             

เมืองแม2โจ
สู2ชุมชน -                     

โครงการแข2งขันและนันทนาการ 300,000         300,000             

พื้นบ
านสําหรับผู
สูงอายุในเขต -                     

เทศบาลเมืองแม2โจ
 -                     

โครงการกิจกรรมบรรพชาสาม 50,000          50,000               

เณรและอุปสมบทภาคฤดูร
อน -                     

โครงการธรรมเพื่อชีวิต 50,000          50,000               

ค2าใช
จ2ายในการพัฒนาส2งเสริม 200,000        200,000             

การกีฬานันทนาการและกิจกรรม -                     การกีฬานันทนาการและกิจกรรม -                     

ทางกายเพื่อประชาชนและเยาวชน -                     

โครงการแข2งขันกีฬานักเรียน 100,000        100,000             

เยาวชน ประชาชนและการแข2ง -                     

ขันกีฬาพื้นบ
านต
านยาเสพติด -                     

ศูนย/พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 50,000          50,000               

เมืองแม2โจ
 CUP -                     

งบดําเนิน ค-าใช� โครงการจัดทําปุeยหมักจากเศษ 30,000          30,000               

งาน สอย วัสดุธรรมชาติและสิ่งเหลือใช
 -                     

ในครัวเรือนเพื่อลดป]ญาหมอก -                     

ควันจากการเผาไหม
 -                     

โครงการส2งเสริมพหุภาคใีนการ 30,000          30,000               

พัฒนาชุมชนอย2างยั่งยืนภายใต
 -                     

แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท
องถิ่น -                     

ค2าใช
จ2ายศูนย/ถ2ายทอดเทคโนโลยี 20,000          20,000               

การเกษตร -                     

โครงการปQองกันและกําจัดหอย 50,000          50,000               

เชอรี่ในนาข
าวภายในเขตเทศบาล -                     

เมืองแม2โจ
 -                     
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โครงการปลูกป-าตามพระราช 20,000          20,000               

เสาวนีย/ -                     

ค2าบํารุงรักษาหรือซ2อมแซม 100,000           150,000         250,000             

ครุภัณฑ/ -                     

ค2าบํารุงรักษาหรือซ2อมแซม 130,000          20,000            100,000         350,000         150,000           750,000            

ทรัพย/สิน -                     

วัสดุสํานักงาน 330,000          100,000         150,000           580,000             

วัสดุงานบ
านงานครัว 120,000          250,000         50,000              420,000             

วัสดุยานพาหนะและขนส2ง 100,000           70,000           30,000           100,000         300,000             

วัสดุเชื้อเพลิงและหล2อลื่น 450,000          375,000        400,000         900,000         300,000           2,425,000         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร2 40,000             40,000               วัสดุโฆษณาและเผยแพร2 40,000             40,000               

วัสดุเครื่องแต2งกาย 100,000         350,000         20,000              470,000            

ค-าวัสดุ วัสดุไฟฟQาและวิทยุ 20,000            400,000           420,000             

วัสดุวิทยาศาสตร/หรือการแพทย/ 30,000           200,000         230,000             

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000            50,000               

วัสดุคอมพิวเตอร/ 200,000           200,000         90,000              490,000             

งบดําเนิน วัสดุกีฬา 50,000          50,000               

งาน วัสดุก2อสร
าง 500,000           500,000             

วัสดุการเกษตร 300,000           300,000             

วัสดุอื่น ๆ 10,000            10,000               

ค2าวัสดุอาหารเสริม(นม) 3,363,330       3,363,330         

ค-าสาธาร ค2าไฟฟQา 1,300,000       1,300,000          

ณูปโภค ค2าน้ําประปา 15,000             15,000               

ค2าโทรศัพท/ 110,000          25,000           20,000              155,000             

ค2าไปรษณีย/ 200,000           200,000             

ค2าบริการด
านโทรคมนาคม 208,000          50,000              258,000            

ครุภัณฑ/สํานักงาน 107,500          107,500            

งบลงทุน ครุภัณฑ' ครุภัณฑ/คอมพิวเตอร/ 17,000            3,400               41,100           63,300             124,800            

ครุภัณฑ/ไฟฟQาและวิทยุ 12,500             12,500               
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                      แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร�าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง ทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม ชุมชน ความเข�มแข็ง การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห' ของชุมชน วัฒนธรรมและ และการโยธา

งบ/หมวด/ประมาณรายจ-าย นันทนาการ

ค2าบํารุงรักษาและปรับปรุง 380,000          250,000           630,000             

ครุภัณฑ/ -                     

โครงการจัดตั้งเครื่องชั่งน้ําหนัก 500,000         500,000             

โครงการก2อสร
างรางระบายน้ํา 493,000           493,000             

คสล. หมู2 1 ต.หนองหาร -                     

โครงการก2อสร
างปรับปรุงผิวถนน 594,800           594,800            

เดิมด
วยแอสฟ]ลท/ติกคอนกรีต -                     

หมู2 2 ต.หนองหาร -                     

โครงการก2อสร
างรางระบายน้ํา 447,500          447,500            

คสล. หมู2 3 ต.หนองหาร -                     

งบลงทุน ค-าที่ดิน โครงการก2อสร
างรางระบายน้ํา 602,500           602,500             งบลงทุน ค-าที่ดิน โครงการก2อสร
างรางระบายน้ํา 602,500           602,500             

และสิ่ง คสล. หมู2 4 ต.หนองหาร -                     

ก-อสร�าง โครงการก2อสร
างปรับปรุงผิวถนน 959,000           959,000             

เดิมด
วยแอสฟ]ลท/ติกคอนกรีต -                     

 หมู2 5 ต.หนองหาร -                     

โครงการสร
างเมรุเผาศพตาม 1,800,000        1,800,000         

แบบเทศบาลเมืองแม2โจ
 หมู2 5 -                     

ต.ป-าไผ2 -                     

โครงการก2อสร
างถนน คสล. 810,000           810,000             

พร
อมตีเส
นจราจร หมู2 10 ต.ป-าไผ2 -                     

โครงการก2อสร
างถนน คสล. 1,083,000        1,083,000         

 หมู2 10 ต.ป-าไผ2 -                     

โครงการก2อสร
างลานกีฬา 850,000           850,000             

หมู2 4 ต.หนองจgอม -                     

โครงการก2อสร
างถนน คสล. 823,600           823,600            

 หมู2 4 ต.หนองจgอม -                     

โครงการเชื่อมทางภายในเขต -                     

เทศบาลเมืองแม2โจ
ด
วยแอส 992,000           992,000             

ฟ]ลท/ติกคอนกรีต -                     
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                      แผนงาน แผนงาน แผนงานบริหาร แผนงานการ แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานเคหะ แผนงานสร�าง แผนงาน แผนงาน แผนงาน รวม

งบกลาง ทั่วไป รักษาความ การศึกษา สาธารณสุข สังคม ชุมชน ความเข�มแข็ง การศาสนา อุตสาหกรรม การเกษตร

สงบภายใน สงเคราะห' ของชุมชน วัฒนธรรมและ และการโยธา

งบ/หมวด/ประมาณรายจ-าย นันทนาการ

ค2าบํารุงรักษาและปรับปรุง 150,000           150,000             

ที่ดินและสิ่งก2อสร
าง -                     

อุดหนุนสํานักงานส2งเสริมการ 30,000             30,000               

ปกครองท
องถิ่นจังหวัดเชียงใหม2 -                     

อุดหนุนเทศบาลตําบลเมืองเล็น 25,000             25,000               

อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล 6,136,200        6,136,200          

เมืองแม2โจ
ในโครงการอาหาร -                     

งบเงิน เงิน กลางวัน -                     

อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุนกลุ2มอาสาสมัคร 100,000         100,000             

สาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง -                     

แม2โจ
 -                     แม2โจ
 -                     

อุดหนุนที่ทําการปกครอง 10,000          10,000               

จังหวัดเชียงใหม2 -                     

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 45,000          45,000               

สันทราย -                     

อุดหนุนมหาวิทยาลัยแม2โจ
 30,000          30,000               

23,643,610 19,383,240  2,819,040   11,691,610   4,069,540    70,000         26,688,960 1,080,000    585,000     14,799,000   170,000      105,000,000     รวม
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